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 سم اهلل الرمحن الرحيم ب 
تتّم   وجالله  بعّزته  اّلذي  هلل  لنا  احلمد  أغفر  اللهّم  سلطانك،  ولعظيم  وجهك  جلالل  ينبغي  احلمد كما  لك  رّب  اي  الصاحلات، 

اجلنة وجننا من الّنار، وأصلح لنا شأننا كله، اللهم أحسن عاقبتنا يف األمور كّلها، وأجران   ا وأرمحنا وأرض عنا، وتقّبل منا وأدخلن
وسرت القبيح، اي من ال يؤاخذ ابجلريرة وال يهتك السرت، اي عظيم اللهّم اي من أظهر اجلميل  .  من خزي الّدنيا وعذاب األخرة

 التجاوز، تقبل منا هذا العمل املتواضع يف خدمة سنة نبيك املصطفى صلى هللا عليه وسلم.   العفو وحسن
ا شك أن كتاب  واألجزاءال  األمايل  زوائد  إىل  ترتيبا    إلمياء  املعاصرة وأفضلها  احلديثية  الزوائد  أهم كتب  فائدةوأعظمهمن  . ا 

فيه  حيث   الشيخ  مجع  والفوائد،  مؤلفه  واألمايل،  واألربعينات،  واملشيخات،  املعاجم،  يف  تفرق  ما  َجرَّار  الدين  سعد  نبيل 
وقد بلغت هذه   واجملالس، واألجزاء احلديثية، من األحاديث املرفوعة الزائدة على الكتب الستة واملوطأ ومسند اإلمام أمحد.

من كتاب   أكثر  والكتب  من  300األجزاء  أكثر  الزائدة  األحاديث  وبلغت  املؤلف    7000،  اعتىن  وقد  بتخريج حديث. 
 . ، واملطالب البن حجر، واإلحتاف للبوصريياألحاديث من جممع الزوائد للهيثمي

ترتيب الزوائد املرفوعة لكتاب عمل اليسري يف  ضمن سلسلة الزوائد احلديثية نضع بني أيديكم الكرمية هذا الويف هذا العمل و 
رمحه   بوصرييللحافظ ال، واإلحتاف  رمحه هللا  ابن حجرللحافظ  ، واملطالب  رمحه هللا  هليثميللحافظ اجممع الزوائد  على  اإلمياء  

 ، وعلى سنن الدارمي. هللا
أهم كتب على  األجزاء احلديثية على الكتب التسعة، و وإمنا عمدت إىل هذا العمل لبيان عدد ودرجة األحاديث الزائدة يف  
األحاديث الزائدة   بلغت  وقد  واإلحتاف(.  املطالب،  )اجملمع،  اإلمياء   4580الزوائد  صاحب  أحكام  على  واعتمدت  حديثا. 

 العالمة األلباين رمحه هللا تعاىل. أو األحكام اليت نقلها من حمققي األجزاء احلديثية، وكذا على أحكام 
% من األحاديث الزائدة هي من األحاديث الضعيفة، والضعيفة جدا، واملوضوعة. وأن 85وقد الحظت أن ما يزيد من  هذا  

نسبة   تتجاوز  مل  واحلسنة  الصحيحة  املقبولة  األحاديث  هذه  15عدد  جل  أن  على  لألحاديث.  الكلي  العدد  إمجايل  من   %
ويبني  ، ويندر وجود األحاديث الصحيحة لذاهتا أو احلسنة لذاهتا.األحاديث املقبولة هي إما صحيحة لغريها أو حسنة لغريها

 اجلدول أدانه بعض األرقام التوضيحية الدالة على ما سبق. 
 737 أحاديث موضوعة أو يف إسنادها متهم ابلوضع أو الكذب أو متوهنا منكرة جدا أو واهية جدا 

 1028 احلديث أحاديث ضعيفة جدا أو يف إسنادها مرتوك أو منكر  
 1506 أحاديث ضعيف أو إسنادها منقطع أو فيه جمهول أو من مل يسم أو من ليس له ترمجة أو من مل يعرف 

 180 أحاديث مرسلة ومعضلة 
 327 صحيح أو صحيح لغريه 

 159 أو حسنة لغريه  - حسنة 
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   [ مسندُ إبراهيمَ بنِ احلارثِ بنِ صخرٍ القرشيِّ التيميِّ 1] 
ه قاَل: بينا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذاَت يوٍم جالساً  -  1 ، عن أبيه، عن جدِّ عن موسى بِن حممِد بِن إبراهيَم التيميِّ

رسوَل هللِا هذه سحابٌة، فقاَل: »كيَف تروَن قواعَدها؟« قَالوا: ما َأحسَنها وَأشدَّ   مع أصحاِبه ِإذ نشأْت سحابٌة فَقالوا: اي
َنها، قالَ  : »وكيَف تروَن رَحاها؟« قَالوا: ما َأحسَنها وَأشدَّ استدارهَتا، قاَل: »وكيَف تروَن بواِسَقها؟« قَالوا: ما َأحسَنها  متكُّ

 وَأشدَّ استقاَمَتها؟ قاَل: »وكيَف تروَن برَقها َأَوميضاً أم َخفوًا أم يشقُّ شّقاً؟« قَالوا: بل يشقُّ شّقاً، قاَل: »وكيَف ترونَ 
، ما رأَينا الذي هو ِمنَك َأفصُح،  اي رسوَل هللاِ لوا: ما َأحسَنه وَأشدَّ سواَده، فقاَل عليه السالُم: »احلََيا«، َفقالوا: َجْوهَنا؟« قَا

ا أُنزَل القرآُن بلساين لساٍن عربٍّ مبنٍي«.   قاَل: »وما مَينعين ِمن ذلَك فإمنَّ
 موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث منكر الحديث. # اإليماء: 

 
 [ مسندُ أُبيِّ بنِ كعبٍ 2] 

 عن ُأبِّ بِن كعٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليَس يف اإلكساِل إال الوضوُء«. -  2
 ]إسناده ضعيف، لكن له طرقًا أخرى يتقوى بها[. # اإليماء: 

 
 عن ُأبِّ بِن كعٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »املاُء ِمن املاِء«.  -  3

في السنن من وجه آخر عن أبي بن كعب قال: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول اإلسالم ثم نهي عنها، انظر المسند  # اإليماء: 
 (. 6الجامع )

 
هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل قبَل أْن ينحِرَف ِمن الفجِر: ال إلَه إال هللاُ وحَده  عن ُأبَِّ بِن كعٍب قاَل: قاَل رسولُ  -  5

ال شريَك لُه، لُه امللُك، بيدِه اخلرُي، وهو على كلِّ شيٍء قديٌر، كنَّ له ِعْدَل عشِر رقاٍب ِمن ولِد إمساعيَل، وكتَب له عشُر  
 ُر درجاٍت، ومل يلحْقه يف ذلِك اليوِم ذنٌب إال الشرُك«.حسناٍت، وحطَّ عنه عشُر سيئاٍت، ورفَع له عش

 محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ. # اإليماء: 
 
 عن ُأبَِّ بِن كعٍب: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ليلُة القدِر ليلُة سبٍع وعشريَن«.  -  6

 وعشرين.  سبعهو في الصحيح من طريق زر، عن أبي، أنه كان يحلف أنها ليلة  # اإليماء:
 
 عن ُأبَِّ بِن كعٍب، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »نزَل ابحلَجِر َمَلٌك«.  -  7

 ( من مسند ابن عباس. 2526/ 2996(، واإلتحاف )1223الواقدي متروك، والحديث في المطالب )# اإليماء: 
 
، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الثيِّباِن ُُيَلداِن ويُرمَجاِن، والِبكراِن ُُيَلداِن ويُنفياِن«. -  8  عن ُأبٍَّ

 (.1808أفاد محققه أن الصواب وقفه. وأورده األلباني في الصحيحة ) # اإليماء:
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ى وَأذاها، فقاَل له النيبُّ صلى هللا  عن ُأبَِّ بِن كعٍب قاَل: جاَء رجُل إىل النيبِّ صلى هللا عليه  -  9 وسلم فقاَل: َأقلَقتين احلمَّ

 عليه وسلم: »استَ ْعفي هللَا واصرْب«، فردَّ الرجُل عليِه ثالاثً ال يزيُده على قوِلِه. 
هلِل آمنُت وعلى يديَك  وإنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل لُه: »إيّنِ قْد أُمرُت بعرِض القرآِن عليَك«، قاَل: اي رسوَل هللِا، اب

فقاَل: إيّنِ لقد ذُكرُت هناَك اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »نَعم، يف  َأسلمُت ومنَك تعلمُت، فَردَّ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم عليه القولَ 
 املإل اأَلعلى يف امِسَك ونسِبَك«، قاَل: فاقرْأ ِإذن اي رسوَل هللِا. 

 ا جَلَس َُيثو على رُكبتيِه ومل يكْن يتكُئ. وكاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ِإذ
 ]إسناده ضعيف[.  # اإليماء: 

 
 الِء«. عن ُأبَِّ بِن كعٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن سرََّح رأَسُه وحليَتُه يف كلِّ ليلٍة عويَف ِمن أنواِع الب  -  10

 المصري. ، والبالء فيه من حسان بن غالب حديث موضوع( وقال: هذا 1452أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 
 

يتمزُّع   -  11 أحِدمها  أنُف  فجعَل  عليه وسلم  هللا  صلى  النيبِّ  عنَد  رجالِن  َتالَح  عنه قاَل:  تعاىل  هللاُ  رضَي  بِن كعٍب  ُأبَِّ  عن 
 غضباً، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إيّنِ ألعلُم كلمًة لو قاهَلا لذهَب عنه ما ُيُد: أعوُذ ابهلِل ِمن الشيطاِن«. 

(، ورواه غير واحد عن عبد الملك بن عمير عن ابن أبي ليلى عن معاذ  391في عمل اليوم والليلة ) النسائي في الكبرى أخرجه  # اإليماء:
 (. 974ما صححه الدارقطني في علله ) بن جبل مرفوعًا، وهو 

 
عن ُأبِّ بِن كعٍب قاَل: قيَل لنا: أشياُء تكوُن يف آِخِر هذه األمِة عنَد اقرتاِب الساعِة، فِمنها: نكاُح الرجل امرأَته أو   -  12

رسولُه   هللاُ و َأَمتَه يف ُدبرِها، وذلك ممَّا حرََّم هللاُ ورسولُه وميقُت هللاُ عليه ورسولُه، وِمنها: نكاُح الرجِل الرجَل، وذلَك ممَّا حرَّمَ 
الِء صالٌة ما وميقُت هللاُ عليه ورسولُه، وِمنها: نكاُح املرأِة املرأَة، وذلك ممَّا حرَّم هللاُ ورسولُه وميقُت هللاُ عليه ورسولُه، وليَس هلؤ 

 َأقاموا على هذا حََت يَتوبوا إىل هللِا توبًة نصوحاً.
: وما التوبُة النَّصوُح؟ قاَل: سأ لُت عن ذلَك رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »هو الندَم على  قاَل ِزرٌّ: فقلُت ألبٍّ

 الذنِب حنَي يفرُط ِمنَك فَتستغفُر هللَا عزَّوجلَّ بنداَمِتَك عنَد احلافر مث ال تعوُد إليه أبدًا«. 
 وروايُة اإلمساعيليِّ خمتصرٌة: »الندُم توبٌة«.

 : موضوع.(2250الضعيفة ) # السلسلة  
 

 بِن كعٍب قاَل: قاَل يل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي ُأبُّ، إنَّ جربيَل عليه السالُم َأمرين َأْن أقرَأ عليَك  عن ُأبِّ  -  13
ا  القرآَن، وهو يُقرئَك السالَم«، قلُت: اي رسوَل هللِا، إنَّه كما كانْت له ِمنَك خاصٌة بقراءِة القرآِن ُخصَّين بثواِب القرآِن مم

َق علَّمَك هللاُ  ا تصدَّ ا قرَأ ثُلثي القرآِن وكأمنَّ ا مسلٍم قرَأ سورَة فاحتِة القرآِن فكأمنَّ على كلِّ  وأطلَعَك عليه، قال: »نَعم اي ُأبُّ، أميُّ
 مؤمٍن ومؤمنٍة«. 
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 تسُكُن روعُته«.  »وَمن قرَأ سورَة البقرِة فصلواُت هللِا عليِه ورمحُتُه، وُأعطَي ِمن األجِر كاملرابِط يف سبيِل هللِا سنًة ال
، قلُت: اي  وقاَل يل: »اي ُأبُّ، ُمر املسلمنَي َأْن يتعلَّموا سورَة البقرِة فإنَّ تعلَُّمها بركٌة وترَكها حسرٌة، وال َيستطيُعها البطلُة« 

 رسوَل هللِا، وما البطلُة؟ قاَل: »السحرُة«. 
 انً على جسِر جهنَم«. قاَل: »وَمن قرَأ سورَة آِل عمراَن ُأعطَي بكلِّ آيٍة فيها أما

َق على كلِّ شيٍء ورَث مريااثً، وُأعطَي ِمن األجِر كَمن اشرَتى حمررًا، وبرَئ ِمن   ا تصدَّ قال: »وَمن قرَأ سورَة النساِء فكأمنَّ
 الشرِك، وكان يف مشيئِة هللِا ِمن الذين يَتجاوَز عنهم«. 
لِّ يهوديٍّ ونصرايّنٍ تنفَس يف داِر الدنيا عشَر حسناٍت، وحُمَي عنه عشُر  وقال: »َمن قرَأ سورَة املائدِة ُأعطَي ِمن األجِر بعدِد ك

 سيئاٍت، ورُفَع له عشُر درجاٍت«.
ِح  وقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »نزلْت عليَّ سورُة األنعاِم مجلًة واحدًة ُيشيِّعها سبعوَن ألَف مَلٍك، هلم زَجٌل ابلتسبي

 هليِل«. والتحميِد والتكبرِي والت
  وقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قرَأ سورَة األنعاِم صلَّى هللاُ عليه، واستغَفَر له أولئَك السبعوَن ألَف مَلٍك بعددِ 

 كلِّ حرٍف يف سورِة األنعاِم يوماً وليلًة«. 
 سرتًا، وكاَن آدُم له شفيعاً يوَم القيامِة«.»وَمن قرَأ سورَة األعراِف جعَل هللاُ يوَم القيامِة بيَنه وبنَي إبليَس 

افٍق  »وَمن قرَأ سورَة األنفاِل وبراءة فأان شفيٌع له وشاهٌد يوَم القيامِة أنَّه بريٌء ِمن النفاِق، وُأعطَي ِمن األجِر بعدِد كلِّ من
، وكاَن العرُش ومحلُتُه ُيصلَّون عليِه أايَم ومنافقٍة يف داِر الدنيا عشَر حسناٍت، وحُمَي عنه عشُر سيئاٍت، ورُفَع له عشُر درجاتٍ 

نيا«.   حياتِِه يف الدُّ
َب بِه، وبعدِد َمن غرَق ِمن ]آل[   َق بيونَس وكذَّ قاَل: »وَمن قرَأ سورَة يونَس ُأعطَي ِمن األجِر عشَر حسناٍت بعدِد َمن صدَّ

 فرعوَن«.
َب به ونوٍح وشعيٍب وصاحٍل وإبراهيَم،  وقاَل: »َمن قرَأ سورَة هوٍد ُأعطَي ِمن األجِر عشَر حسناٍت ب َق هبوٍد وكذَّ عدِد َمن صدَّ

 وكاَن يوَم القيامِة عنَد هللِا ِمن السعداِء«. 
ا مسلٍم َتالها وعلََّمها أهَله وما ملكْت ميي ُنه  وقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »علِّموا أرقاءَكم سورَة يوسَف، فإنَّه أميُّ

َن هللاُ عليه  سكراِت املوِت، وأعطاُه القوَة َأن ال ََيسَد ُمسلمًا«. هوَّ
قاَل: »وَمن قرَأ سورَة الرعِد ُأعطَي ِمن األجِر عشَر حسناٍت بوزِن كلِّ سحاٍب َمضى وكلِّ سحاٍب يكوُن إىل يوِم القيامِة،  

 وكاَن يوَم القيامِة ِمن املُوفنَي بعهِد هللِا«.
 األصناَم وبعدِد َمن مل يعُبْدها«.  عطَي ِمن األجِر عشَر حسناٍت بعدِد َمن عبدَ وقاَل: »َمن قرَأ سورَة إبراهيَم أُ 

 »وَمن قرَأ سورَة احِلجِر ُأعطَي ِمن األجِر عشَر حسناٍت بعدِد املُهاجريَن واملُستهزئنَي مبحمٍد صلى هللا عليه وسلم«. 
نيا، وُأعطَي ِمن األجِر كالذي ماَت فَأحسَن  »وَمن قرَأ سورَة النحِل مل َُياسْبه هللاُ ابلنعيِم الذي أَنعَم هللاُ   عليه يف داِر الدُّ

 الوصيَة«.
أوقيٍة،  قاَل: »وَمن قرَأ سورَة بين إسرائيَل فَ َرقَّ قلُبه عنَد ذكِر الوالديِن ُأعطَي قنطاريِن يف اجلنِة، والقنطاُر ألُف أوقيٍة ومئتا 
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نيا وما فيها«.   األوقيُة ِمنها خرٌي ِمن الدُّ
 َل: »وَمن قرَأ سورَة الكهِف فهو معصوٌم مثانيَة أايٍم ِمن كلِّ فتنٍة تكوُن، فإن خرَج الدجاُل يف تلِك الثمانيِة أايٍم عصَمُه هللاِ وقا

َا َأاَن َبَشٌر ِمثْ ُلُكْم يُوَحى ِإيَلَّ{ إىل آخِر السورِة،  ن تالها حنَي أيُخُذ  مَ ِمن فتنِة الدجاِل، وَمن قرَأ اآليَة اليت يف آخرِها: }ُقْل ِإمنَّ
 مضجَعُه كاَن له نوٌر يتألألُ إىل الكعبِة، حشُو ذلَك النوِر مالئكٌة ُيصلَّون عليه حَت يستيقَظ«. 

َب به وَيىي ومرمَي وعيسى وموسى  َق بزكراي وكذَّ قاَل: »وَمن قرَأ سورَة مرمَي ُأعطَي ِمن األجِر عشَر حسناٍت بعدِد َمن صدَّ
 اَق ويعقوَب وإمساعيَل عشَر حسناٍت، وبعدِد َمن دعا هلِل ولدًا وبعدِد َمن مل يدُع هلِل ولدًا«.وهاروَن وإبراهيَم وإسح

 وقاَل: »َمن قرَأ سورَة }طه{ ُأعطَي يوَم القيامِة ثواَب املُهاجريَن واألنصاِر«.
 ، وصافَحُه وسلَّم عليه كلُّ نيبٍّ ذُكَر امسُه يف القرآِن«. وقاَل: »َمن قرَأ سورَة }اْقرَتََب لِلنَّاِس ِحَساهُبُْم{ حاسَبُه هللاُ حساابً يسرياً 

 فيما َمضى وفيما بقَي«. »وَمن قرَأ سورَة احلجِّ ُأعطَي ِمن األجِر حجًة وعمرًة بعدِد َمن حجَّ واعتَمرَ 
 َتقرُّ به عينُه عنَد نزوِل مَلِك املوِت«. وقاَل: »َمن قرَأ سورَة املؤمننَي بشرْتُه املالئكُة يوَم القيامِة ابلروِح والرَياِن وما 

 وقاَل: »َمن قرَأ سورَة النوِر ُأعطَي ِمن األجِر عشَر حسناٍت بعدِد كلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة فيما َمضى وفيما بقَي«. 
يبعُث َمن يف القبوِر، ودخَل وقاَل: »َمن قرَأ سورَة الفرقاِن بُعَث يوَم القيامِة وهو موقٌن أنَّ الساعَة آتيٌة ال ريَب فيها وأنَّ هللَا 

 اجلنَة بغرِي حساٍب«. 
َب به وهوٍد وشعيٍب   َق بنوٍح وكذَّ وقاَل: »َمن قرَأ سورَة }طسم{ الشعراء كاَن له ِمن األجِر عشُر حسناٍت بعدِد َمن صدَّ

ق مبحمٍد صلى هللا عليه وسلم وعليهم َأمجعنَي«. ب بعيسى وصدَّ  وصاحٍل وإبراهيَم، وبعدِد َمن كذَّ
ب به وهوٍد وشعيٍب وصاحٍل  ق بسليماَن وكذَّ »وَمن قرَأ سورَة }طس{ النمل كاَن له ِمن األجِر عشُر حسناِت بعدِد َمن صدَّ

 وإبراهيَم، وخرَج ِمن قربِِه وهو يُنادي: ال إلَه إال هللُا«. 
وَم القيامِة أنَّه كاَن صادقاً إن }ُكلُّ وقاَل: »َمن قرَأ سورَة }طسم{ القصص مل يبَق مَلٌك يف السمواِت واألرِض إال شهَد له ي

 َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَهُه َلُه احْلُْكُم َوِإلَْيِه تُ ْرَجُعوَن{«. 
 »وَمن قرَأ سورَة العنكبوِت كاَن له ِمن األجِر عشُر حسناٍت بعدِد كلِّ املؤمننِي واملنافقنَي«. 

شُر حسناٍت بعدِد كلِّ مَلٍك سبََّح هللَا بنَي السماِء واألرِض، وأدرَك ما ضيَع  وقاَل: »َمن قرَأ سورَة الروِم كاَن له ِمن األجِر ع
 يوَمه أو ليلَته«. 

احلسناِت عشرًا بعدِد َمن عمَل ابملعروِف وعمَل  وقاَل: »َمن قرَأ سورَة لقماَن كاَن له لقماُن رفيقاً يوَم القيامِة، وُأعطَي ِمن
 ابملنكِر«. 

ا أحيا ليلَة القدِر«. وقاَل: »َمن قرَأ سورَة ت  نزيل السجدة و }تَ َباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك{ فكأمنَّ
 »وَمن قرَأ سورَة األحزاِب وعلََّمها أهَله وما ملكْت ميينُه ُأعطَي األماَن ِمن عذاِب القرِب«. 

 اِفحًا«.»وَمن قرَأ سورَة سبأ مل يبَق نيبٌّ وال رسوٌل إال كاَن له يوَم القيامِة رفيقاً ومص
 وقاَل: »َمن قرَأ سورَة املالئكِة دعْته يوَم القيامِة مثانيُة أبواٍب ِمن اجلنِة َأن ادخْل ِمن أيِّ األبواِب شئَت«. 

 وقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ لكلِّ شيٍء قلباً، وإنَّ قلَب القرآِن }ق{، وَمن قرَأ سورَة }ق{ يريُد هبا هللَا غفرَ 
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ا مريٍض ُقرَئ عندَه سورُة }ق{ نزَل إليه بعدِد كلِّ حرٍف ِمنهللاُ  ها  له، وُأعطَي ِمن األجِر كَمن قرَأ القرآَن اثنيَت عشرَة مرًة، وأميُّ
عشرُة أمالٍك يقوموَن بنَي يَديه صفوفاً ُيصلُّون عليه وَيستغفروَن له، وَيشهدوَن قبَضُه وَيشهدوَن غسَلُه ويتبعوَن جنازَتُه  

ا مريٍض قرَأ سورَة }ق{ وهو يف سكراِت املوِت مل يقبْض مَلُك املوِت روَحه حَت ُييَئه  وُيصلُّ  ون عليه وَيشهدوَن دفَنُه، وأميُّ
  رضواُن خازُن اجلنِة بشربٍة ِمن شراِب اجلنِة فَيشرهُبا وهو على فراِشِه، فيقبُض مَلُك املوِت روَحه وهو رايٌن، ويدُخَل قربَه وهو

 ن قربِه وهو رايٌن، وَياَسُب وهو رايٌن، وال َيتاُج إىل حوٍض ِمن حياِض األنبياِء حَت يدخَل اجلنَة وهو رايٌن«. رايٌن، وخيرُج مِ 
وقاَل: »َمن قرَأ سورَة الصافاِت ُأعطَي ِمن األجِر عشَر حسناٍت بعدِد كلِّ جينٍّ وشيطاٍن، وتباعدْت ِمنه مردُة الشياطنِي وبرَئ  

 فظاُه يوَم القيامِة أنَّه كاَن مؤمناً ابملرَسلنَي«.ِمن الشرِك، وشهَد له حا
َرُه هللاُ تعاىل لداوَد عليه السالُم عشَر حسناٍت، وعصَمُه هللاُ أَ  ْن  »وَمن قرَأ سورَة }ص{ ُأعطَي ِمن األجِر بوزِن كلِّ جبٍل سخَّ

 ُيصرَّ على ذنٍب صغرٍي أو كبرٍي«.
 رجاَءه، وأعطاُه هللاُ ثواَب اخلائفنَي الذين َخافوا هللَا عزَّ وجلَّ«. وقاَل: »َمن قرَأ سورَة الزمِر مل يقطع هللاُ 

 »وَمن قرَأ سورَة }حم{ املؤمن ال يَبقى روُح نيبٍّ وال صديٍق وال شهيٍد وال مؤمٍن إال صلُّوا عليه واسَتغفروا له«.
 عشَر حسناٍت«.وقاَل: »َمن قرَأ سورَة }حم{ السجدة ُأعطَي ِمن األجِر بعدِد كلِّ حرٍف فيها 

 وقاَل: »َمن قرَأ سورَة }حم عسق{ كاَن ممن ُتصلِّي عليه املالئكُة وَيستغفروَن له وَيسرتمحوَن له«.
اجلنَة ِعَباِد اَل َخْوٌف َعَلْيُكُم اْليَ ْوَم َواَل أَنْ ُتْم حَتَْزنُوَن{، ادخلوا  وقاَل: »َمن قرَأ سورَة الزخرِف كاَن ممن يُقاَل له يوَم القيامِة: }ايَ 

 بغرِي حساٍب«. 
 وقاَل: »َمن قرَأ سورَة الدخاِن يف ليلِة اجلمعِة ُغفَر له«. 

 وقاَل: »َمن قرَأ سورَة اجلاثيِة سرت عورته وسكَن روُعه عنَد احلساِب«. 
 سيئاٍت،  وقاَل: »َمن قرَأ سورَة }حم{ األحقاف ُأعطَي ِمن األجِر بعدِد كلِّ رمٍل يف الدنيا عشَر حسناٍت، وحُمَي عنه عشرُ 

 ورُفع له عشُر درجاٍت«. 
 وقاَل: »َمن قرَأ سورَة حممد صلى هللا عليه وسلم كاَن حقاً على هللِا أْن َيسقيه ِمن أهناِر اجلنِة«.

ا شهَد مَع حممٍد صلى هللا عليه وسلم فتَح مكَة«.   وقاَل: »َمن قرَأ سورَة الفتِح فكأمنَّ
 ن األجِر عشَر حسناٍت بعدِد َمن أطاَع هللَا وَمن عصاُه«. وقاَل: »َمن قرَأ سورَة احلجرات ُأعطَي مِ 

َن هللاُ عليه اتراِت املوِت وسكراتِِه«.  وقاَل: »َمن قرَأ سورَة }ق{ هوَّ
نيا«.   وقاَل: »َمن قرَأ سورَة الذارايِت ُأعطَي ِمن األجِر عشَر حسناٍت بعدِد كلِّ ريٍح هبْت وجرْت يف الدُّ

 وِر كاَن حقاً على هللِا أْن يُؤمَنُه ِمن عذابِه، وأْن يُنعَم عليه يف جنِتِه«. وقاَل: »من قرَأ سورَة الط
َق مبحمٍد صلى هللا عليه وسلم وجحَد به«.   وقاَل: »َمن قرَأ سورَة النجِم ُأعطَي ِمن األجِر عشَر حسناٍت بعدِد َمن صدَّ

اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر{ يف  كلِّ ِغبٍّ بعَث يوَم القيامِة ووجُهُه على صورِة القمِر ليلَة البدِر، وَمن  قاَل: »وَمن قرَأ }اْقرَتََبِت السَّ
 قرَأها كلَّ ليلٍة كاَن أفضَل، وجاَء يوَم القيامِة ووجُهُه مسفٌر على وجوِه اخلالئِق يوَم القيامِة«. 

 قاَل: »وَمن قرَأ سورَة الرمحِن رحَم هللاُ ضعَفه وأدَّى شكَر ما أَنعَم عليه«. 
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 : »َمن قرَأ سورَة }ِإَذا َوقَ َعِت اْلَواِقَعُة{ ُكتَب ليَس ِمن الغافلنَي«. وقالَ 
 وقاَل: »َمن قرَأ سورَة احلديد ُكتَب ِمن الذين آَمنوا ابهلِل ورسِلِه«.

 وقاَل: »َمن قرَأ سورَة اجملادلِة ُكتَب ِمن حزِب هللِا يوَم القيامِة«. 
 وال انٌر وال عرٌش وال كرسيٌّ واحلجُب والسمواُت السبُع واألرضوَن السبُع واهلواُء  قاَل: »وَمن قرَأ سورة احلشِر مل تبَق جنةٌ 

  والرايُح والطرُي واجلباُل والشجُر والدوابُّ والشمُس والقمُر واملالئكُة إال صلُّوا عليه واستغَفروا له، فإْن ماَت ِمن يوِمِه أو
 ليلِتِه كاَن شهيدًا«. 

 متحنِة كاَن املؤمنوُن واملؤمناُت ُشفعاَء له يوَم القيامِة«. وقاَل: »َمن قرَأ سورَة املُ 
نيا، ويوَم القيامِة هو رفيُقُه«.  »وَمن قرَأ سورَة عيسى كاَن عيسى ُمصلِّياً مستغفرًا له ما داَم يف الدُّ

 أيهِتا يف أمصاِر املسلمنَي«. »وَمن قرَأ سورَة اجلمعِة ُأعطُي ِمن األجِر عشَر حسناٍت بعدِد َمن أَتى اجلمعَة وبعدِد َمن مل 
 قاَل: »وَمن قرَأ سورَة املنافقنَي برَئ ِمن النفاِق«. 

 قاَل: »وَمن قرَأ سورَة التغابِن ُدفَع عنه موُت الفجاءِة«. 
 يه وسلم«. أَي َُّها النَّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء{ ماَت على ُسنِة رسوِل هللِا صلى هللا عل  قاَل: »وَمن قرَأ سورَة }ايَ 

ُ َلَك{ أعطاُه هللاُ توبًة نصوحًا«. »وَمن قرَأ سورَة }ايَ   أَي َُّها النَّيبُّ ملَ حُتَّرُِم َما َأَحلَّ اَّللَّ
ا َأحيا ليلَة القدِر«.   قاَل: »وَمن قرَأ سورَة تبارَك فكأمنَّ

َن هللاُ    أخالَقهم«. قاَل: »وَمن قرَأ سورة }ن َواْلَقَلِم{ أعطاه هللاُ َثواَب الذين َحسَّ
 وقاَل: »من قرَأ سورَة احلاقِة حاسَبُه هللاُ حساابً يسريًا«. 

وقاَل: »َمن قرَأ سورَة }َسَأَل َساِئٌل{ أعطاُه هللاُ ثواَب الذين هم ألماانهِتم وعهِدهم راعوَن، والذين ُهم على صلواهِتم  
 َُيافظوَن«. 

 ُتدرُكهم دعوُة نوٍح«.  قاَل: »وَمن قرَأ سورَة نوٍح كاَن ِمن املؤمننَي الذين
َب به   َق مبحمٍد صلى هللا عليه وسلم وكذَّ قاَل: »وَمن قرَأ سورَة اجلن ُأعطَي بكلِّ حرٍف ِمنها بعدِد كلِّ جينِّ وشيطاٍن صدَّ

 عتَق رقبٍة«. 
نيا واآلخرِة«.  ل رفَع هللاُ عنه الُعسَر يف الدُّ  »وَمن قرَأ سورة املُزمِّ

َب به مبكَة«.»وَمن قرَأ سورَة املدثِر أُ  َق مبحمٍد صلى هللا عليه وسلم وكذَّ  عطَي ِمن األجِر عشَر حسناٍت بعدِد َمن صدَّ
مِة، وجاَء وجُهُه  وقاَل: »َمن قرَأ سورَة }اَل أُْقِسُم بِيَ ْوِم اْلِقَياَمِة{ شهدتُّ أان وجربيُل له يوَم القيامِة أنَّه كاَن مؤمناً بيوِم القيا

 القيامِة«. الئِق يومَ مسفرًا به على وجوِه اخل
ْنَساِن{ كاَن جزاؤُه على هللِا جنًة وحريرًا«.   قاَل: »وَمن قرَأ سورَة }َهْل أََتى َعَلى اإْلِ

 وقاَل: »َمن قرَأ سورَة }َواْلُمْرَساَلِت ُعْرفًا{ ُكتَب ليَس ِمن املشركنَي«. 
 يوَم القيامِة«. قاَل: »وَمن قرَأ }َعمَّ يَ َتَساَءُلوَن{ سقاُه هللاُ برَد الشراِب 

 «. قاَل: »وَمن قرَأ سورَة }َوالنَّازَِعاِت َغْرقًا{ مل يكْن حسابُُه يف القبوِر والقيامِة إال بقدِر صالٍة مكتوبٍة حَت يدخَل اجلنةَ 
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{ جاَء يوَم القيامِة وجُهُه ضاحكاً ُمستبشرًا«.   »وَمن قرَأ سورَة }َعَبَس َوتَ َوىلَّ
 ْمُس ُكوَِّرْت{ أعاَذُه هللاُ أْن يفضَحُه حنَي ينشَر صحيفَتُه«. »وَمن قرَأ سورَة }ِإَذا الشَّ 

َماُء انْ َفَطَرْت{ أعطاُه هللاُ ِمن األرِض بعدِد كلِّ قرٍب حسنًة، وبعدِد كلِّ قطرِة ماٍء ح سنًة،  قاَل: »وَمن قرَأ سورَة }ِإَذا السَّ
 وأصلَح شأنَُه يوَم القيامِة«. 

 طَفِِّفنَي{ سقاُه هللاُ ِمن الرَّحيِق املَختوِم يوَم القيامِة«. »وَمن قرَأ سورَة }َوْيٌل ِلْلمُ 
َماُء اْنَشقَّْت{ أعاَذُه هللاُ أْن يُعطَيه كتابَُه وراَء ظهرِِه«.   »وَمن قرَأ سورَة }ِإَذا السَّ

َماِء َذاِت اْلرُبُوِج{ أعطاُه هللاُ ِمن األجِر بعدِد كلِّ يوِم مجعٍة و  كلِّ يوِم عرفَة يكوُن يف الدنيا عشَر  »وَمن قرَأ سورَة }َوالسَّ
 حسناٍت«. 

َماِء َوالطَّاِرِق{ أعطاُه هللاُ بعدِد كلِّ جنٍم يف السماِء عشَر حسناٍت«.   »وَمن قرَأ سورَة }َوالسَّ
هللاُ على إبراهيَم وموسى  »وَمن قرَأ سورَة }َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى{ أعطاُه هللاُ ِمن األجِر عشَر حسناٍت بعدِد كلِّ حرٍف أنزَلهُ 

 وحممٍد صلى هللا عليه وسلم َأمجعنَي«.
( َولََياٍل َعْشٍر{ 1قاَل: »وَمن قرَأ سورَة }َواْلَفْجِر ) »وَمن قرَأ سورَة }َهْل َأاَتَك َحِديُث اْلغَاِشَيِة{ حاسَبُه هللاُ حساابً يسريًا«.

  يوَم القيامِة«.ُغَفر له، وَمن قرَأها يف سائِر األايِم كانْت له نوراً 
 »وَمن قرَأ سورَة }اَل أُْقِسُم هِبََذا اْلبَ َلِد{ أعطاُه هللاُ اأَلمَن ِمن غضِبِه يوَم القيامِة«. 

َق بكلِّ شيٍء طلعْت عليه الشمُس والقمُر«. ا تصدَّ ْمِس َوُضَحاَها{ فكأمنَّ  »وَمن قرَأ سورَة }َوالشَّ
َر له الُيسَر«. قاَل: »وَمن قرَأ سورَة }َواللَّْيِل ِإَذا   يَ ْغَشى{ َأعطاُه هللاُ حَت يَرضى، وعافاُه ِمن الُعسر، ويسَّ

( َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى{ كاَن فيَمن يَرضاه هللاُ تعاىل حملمٍد صلى هللا عليه وسلم أْن يشفَع له يف  1»وَمن قرَأ سورَة }َوالضَُّحى )
 يتيٍم وسائٍل«. تسجيه، وأعطاُه عشَر حسناٍت يكتُبها هللاُ بعدِد كلِّ 

  »ومَن قرَأ سورَة }َأمَلْ َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك{ ُأعطَي ِمن األجِر كَمن لقَي حممدًا صلى هللا عليه وسلم ُمغتماً ففرَج عنه يومَ 
 القيامِة«.

نيا، ف إذا قرَأ حرفاً أعطاُه هللاُ ِمن األجِر بعدِد  »وَمن قرَأ }َوالتِّنِي َوالزَّيْ ُتوِن{ َأعطاُه هللاُ خصَلتنِي: العافيَة واليقنَي ما داَم يف الدُّ
 َمن قرَأ هذه السورَة صياَم يوٍم«.

ا قرَأ املُفصَل كلَّه«.  قاَل: »وَمن قرَأ سورَة }اقْ َرْأ اِبْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق{ فكأمنَّ
َلِة اْلَقْدِر{ َأعطاُه هللاُ ِمن األ  جِر كمن صاَم رمضاَن وَأحيا ليلَة القدِر«. »وَمن قرَأ سورة }ِإانَّ أَنْ َزْلَناُه يف لَي ْ

 مسافراً ومقيمًا«. »وَمن قرَأ سورَة }مَلْ َيُكِن الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َواْلُمْشرِِكنَي{ كاَن يوَم القيامِة مَع خرِي الربيةِ 
ا قرَأ سورَة ال  بقرِة كلَّها[. ]وَمن قرَأ }ِإَذا زُْلزَِلِت{ ُأعطَي ِمن األجِر كأمنَّ

 »وَمن قرَأ سورَة }َواْلَعاِداَيِت َضْبًحا{ ُأعطَي ِمن األجِر عشَر حسناٍت بعدِد َمن ابَت ابملزدلفِة وشهَد مجَعها«.
 وقاَل: »َمن قرَأ سورَة القارعِة ثقََّل هللاُ ميزانَه يوَم القيامِة«. 

ا قرَأ ألَف  قاَل: »وَمن قرَأ سورَة }َأهْلَاُكُم التََّكاثُ ُر{ مل َياسبْ  نيا، وُأعطَي ِمن األجِر كأمنَّ ه هللاُ ابلنِّعِم اليت أَنعَم عليه يف داِر الدُّ
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 آيٍة«.
 »وَمن قرَأ سورَة }َواْلَعْصِر{ ختَم هللاُ له ابلصرِب، وكاَن مع أصحاِب احلقِّ يوَم القيامِة«. 

 عشَر حسناٍت بعدِد َمن استهزَأ مبحمٍد صلى هللا عليه وسلم  قاَل: »وَمن قرَأ سورَة }َوْيٌل ِلُكلِّ مُهََزٍة{ ُأعطَي ِمن األجرِ 
 وأصحاِبِه«. 

نيا ِمن الق  ذِف واملسِخ«. قاَل: »وَمن قرَأ سورَة }َأمَلْ تَ َر َكْيَف فَ َعَل رَبَُّك ِبَِْصَحاِب اْلِفيِل{ عافاه هللاُ أايَم حياتِِه يف الدُّ
ياَلِف قُ َرْيٍش{ أُ   عطَي ِمن األجِر عشَر حسناٍت بعدِد َمن طاَف ابلكعبِة واعتمَر هِبا«.وقاَل: »َمن قرَأ سورَة }إِلِ

يِن{ ُغفَر له إْن كاَن للزكاِة ُمؤداًي«. ُب اِبلدِّ  وقاَل: »َمن قرَأ سورَة }َأرَأَْيَت الَِّذي يَُكذِّ
َناَك اْلَكْوثَ َر{ سقاُه هللا ِمن أهناِر اجلنِة،  ويُعطى ِمن األجِر عشَر حسناٍت، وُأعطَي بعدِد كلِّ قاَل: »وَمن قرَأ سورَة }ِإانَّ َأْعطَي ْ

 قرابٍن قرَّبَه العباُد يف يوِم عيٍد أو يقربوِن ِمن أهِل الكتاِب واملشركنَي«.
ا قرَأ ربَع القرآِن، وتباعدْت ِمنه الشياطنُي، وبرَئ ِمن الكفِر، ويُعاَف  وقاَل: »وَمن قرَأ }ُقْل ايَ   ِمن الفزِع أَي َُّها اْلَكاِفُروَن{ فكأمنَّ

 رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُمروا ِصبياَنكم فليقرؤوها عنَد املناِم فال يعرَض هلم شيٌء«.  األكرِب«، وقالَ 
ا شهَد مَع حممٍد صلى هللا عليه وسلم فتَح مكَة«.   وقاَل: »َمن قرَأ سورَة }ِإَذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتُح{ فكأمنَّ

{ رجوُت َأن ال ُيَمَع هللاُ بيَنه وبنَي أب هلٍب يف داٍر واحدٍة«. وقاَل: »َمن قر   َأ سورَة }تَ بَّْت َيَدا َأِب هَلٍَب َوَتبَّ
ا قرَأ ثلَث القرآِن، وُأعطَي ِمن األجِر عشَر حسناٍت بعدِد َمن آمَن اب ُ َأَحٌد{ فكأمنَّ هلِل  قاَل: »وَمن قرَأ سورَة }ُقْل ُهَو اَّللَّ

 ِلِه، وهللاُ يُعطيه أجَر مئِة شهيٍد«. ومبالئكِتِه ورس
ا ق رَأ مجيَع الكتِب  وقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قرَأ }ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق{ و }ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس{ فكأمنَّ

 «.اليت أنزهَلا هللاُ تعاىل على أنبيائِِه صلى هللا على حممد وآله وعليهم َأمجعنيَ 
جري يف املوضِع األخرِي، وابقي الرواايِت خمتصرٌة.  هذا لفُظ الشَّ

فأقرْئه ويف معجِم السفِر: عن ُأبِّ بِن كعٍب، أنَّ جربيَل عليه السالُم أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي حممُد، ائِت أُبّياً 
صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »إنَّ جربيَل عليه السالُم يُقرئَك السالَم«، فقاَل  مينِّ السالَم واقرْأ عليه القرآَن، فأَتى ُأبٌّ النيبَّ 

ه يف  ُأبٌّ: وعليَك اي رسوَل هللِا، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ جربيَل َأمَرين أْن أقرَأ عليَك القرآَن«، فقرَأ علي
 ثواِب القرآِن.تلِك السنِة اليت قُبَض فيها مرَّتنِي، وذكَر حديَث 

  : موضوع.(4636الضعيفة )# السلسلة 
 

عبد  بِن ُقسطنطنَي قاَل: قرأُت على شبٍل، وأخرَبه شبٌل، أنَّه قرَأ على  عبد هللاعن الشافعيِّ قاَل: أخربان إمساعيُل بُن  -  15
،  بِن كثرٍي، وأخرَبه ابُن كثرٍي أنَّه قرَأ على جماهٍد، وأخرَبه جماهٌد أنَّه قرَأ على ابِن عباٍس، وأخرَبه ابُن عباٍس أنَّه قرَأ  هللا على ُأبٍّ

 وقرَأ ُأبٌّ على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم. 
: وقرأُت على ابِن ُقسطنطنَي، قاَل: وكاَن يقوُل: القراُن اسمٌ   وليس مبهموٍز مثُل التوراِة واإلجنيِل، مل يُؤخْذ ِمن  قاَل الشافعيُّ
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 [، يهمُز قرأَت وال يهمُز القرآَن. 45َقرأت، وكاَن يقوُل: }َوِإَذا قَ َرْأَت اْلُقْرآَن{ ]اإلسراء:  
 (. 6133(: منكر. وكذلك قال األلباني في الضعيفة )77/  2قال أبو حاتم في كما في العلل البنه )# اإليماء: 

 
 عن ُأبِّ بِن كعٍب قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »طلُب العلِم فريضٌة على كلِّ مسلٍم«.  -  16

 ]منكر ال يصح عن مالك[. # اإليماء:  
 

ا   عن ُأبِّ بِن كعٍب، َأنَّ نيبَّ هللِا قاَل: »إنَّ آدَم عليِه السالُم كاَن رجاًل طوياًل كأنَّه خنلٌة َسحوٌق كثرَي شعِر الرأِس، -  17 فلمَّ
هلا   وقَع فيما وَقَع به بدْت له عورتُُه وكاَن ال يَراها قبَل ذلَك، فانطلَق هارابً، فأخذْت برأِسِه شجرٌة ِمن شجِر اجلنِة، فقاَل: 

! قاَل: ربِّ إيّنِ استحييُتَك«.  َأرِسليين، فقالْت: لسُت ُمرسلَتَك، فناداُه ربُّه عزَّ وجلَّ: آدُم، تفرُّ ِمينِّ
بإسناد   ( عن الحسن عن عتي بن ضمرة عن ُأبي262/ 2بن بشير ضعيف، والحسن لم يسمع من ُأبي، ووصله الحاكم ) اإليماء: سعيد# 

 (. 6033خفاف، وهو صدوق ربما أخطأ. وانظر الضعيفة )بن عطاء ال عبد الوهابفيه 
 
 [ مسندُ األمَحريِّ  3] 

عن اأَلمحريِّ قاَل: كنُت وعدتُّ امرَأيت حجًة، مث َبدا يل فغزوُت، فوجدتُّ لذَلَك وجدًا شديدًا، فشكوُت ذلَك إىل   -  20
ا كعدِل حجٍة«.   رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »ُمْرها َتعتمْر يف رمضاَن، فإهنَّ

 . والحديث المرفوع منه حسن[. .]اإلسناد ضعيف# اإليماء:  
 
 مسندُ أسامةَ بنِ زيدِ بنِ حارثةَ   [ 6]   

عن أسامَة بِن زيٍد قاَل: جاَء عليُّ بُن أب طالٍب إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فأخربَُه مبوِت أب طالٍب، فقاَل:   -  23
 فاغتِسْل«. »اذهْب فاغِسْله مث اْئتين، ال حتِدْث حَداثً حَت أتتَيين«، فغسَلُه وَواراُه مث أاتُه، فقاَل: »اذهْب  

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

عن أسامَة بِن زيٍد، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال يَتوارُث أهُل ِملَّتنِي، وال يرُث مسلٌم كافرًا وال كافٌر   -  24
 [. 73مسلمًا«، وقرَأ: }َوالَِّذيَن َكَفُروا بَ ْعُضُهْم َأْولَِياُء بَ ْعٍض{ اآليَة ]األنفال: 

 ُن إمساعيَل: املسلُم الكافَر، وال الكافُر املسلَم. وروايُة هشيٍم خمتصرٌة على أوِلِه، وزاَد حممُد ب
 . هو في الصحيحين مختصرًا: ال يرث المسلم الكافر، وال يرث الكافر المسلم # اإليماء:

 
أو   - عن أسامَة بِن زيٍد، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن حلَف على مينِي صرٍب كاذابً يقطُع هِبا ماَل مسلٍم  -  25

اهِنِْم مَثًَنا  لقَي هللَا عزَّ وجلَّ يوَم القيامِة وهو عليه َغضبان«، مث تال هذه اآليَة: }ِإنَّ الَِّذيَن َيْشرَتُوَن ِبَعْهِد اَّللَِّ َوَأميَْ  -قاَل معاهدٍ 



13 

 

 [. 77َقِلياًل{ ]آل عمران: 
 ]صحيح بسياق آخر، وإسناده ضعيف[. # اإليماء: 

 
عن أسامَة قاَل: كانْت عائشُة وحفصُة عنَد النيبِّ صلى هللا عليه وسلم جالَستنِي، فجاَء ابُن أمِّ مكتوٍم، فقاَل هلما   -  27

 ه َأعمى! قال: »وأنُتما َعمياواِن!«النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ُقوما«، فَ َقالتا: إنَّ 
 (: هذا سند واه جدًا. 211/ 6قال األلباني في اإلرواء )# اإليماء:  

 
عن أسامَة بِن زيٍد رضي هللاُ عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ََيمُل هذا العلَم ِمن كلِّ َخلٍف   -  28

 ُعدولُه، يَنفوَن عنه حَتريَف الغَالنَي، وانتحاَل املُبِطلنَي، وأتويَل اجلاِهلنَي«. 
 ]الحديث بهذا اإلسناد ال يقل عن الحسن[. # اإليماء: 

 
سامَة بِن زيٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ذئباِن ضارايِن ابات يف حظريٍة فيها غنٌم يَفرتساِن  عن أ -  30

 وأيُكالِن َِبسرَع فسادًا ِمن طلِب املاِل والشرِف يف ِديِن املسلِم«.
 ]صحيح[.# اإليماء:  

 
 [ مسندُ أسامةَ بنِ شريكٍ الثَّعلبِّ 7] 

عن أسامَة بِن شريٍك قاَل: أتيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم وعنَدُه أصحابُُه، مث قاَم َرسوُل هللِا صلى هللا عليه   -  34
 وسلم وقاَم الناُس فَجعلوا يُقبِّلوَن يَده، فَأخذهُتا فوضعُتها على َوجهي قاَل: هي َأطيُب ِمن ريِح امِلسِك، وأَبرُد ِمن الثلِج. 

ْلنا يَده. ويف روايِة احمل  املياِت: ُقمنا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقب َّ
 جحيفة( قال شعبة: وزاد فيه عون بن أبي 3553وهم في هذا الحديث، ففي صحيح البخاري ) سعيد بن عامر  خشى أن يكون يُ # اإليماء: 

 ...عن أبيه قال: كان يمر من ورائها المرأة، وقام الناس فجعلوا
 
 مسندُ األسودِ بنِ سريعٍ التَّميميِّ السَّعديِّ [  11] 

 عن األسوِد بِن سريٍع، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َخَطَب فقاَل: »أمَّا بعُد«.  -  39
 (: رجاله ثقات إال أن الحسن مدلس ولم يصرح بالسماع. 453)  # الروض البسام

 
 [ مسندُ أُسيدِ بنِ حُضريٍ األنصاريِّ 12] 

 ِد بِن ُحضرٍي قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُكلوا الزَّيَت وادَِّهنوا به، فإنَّه ِمن شجرٍة مباركٍة«. عن ُأسي -  40
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عبد  خيثمة قال ابن عدي: يحدث عن الثقات بالمناكير. قلت: وهذا الحديث منها، فالحديث إنما هو عن أبو  مصعب بن سعيد  # اإليماء: 
 . بن عيسى عن عطاء عن أبي أسيد األنصاري  هللا
 

عن ُأسيِد بِن ُحضرٍي األنصاريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أال ُأعلُمَك كلماٍت َتقوهلنَّ ِإذا َأويَت إىل   -  41
دخلَت اجلنَة، وإْن عشَت عشَت خبرٍي؟« قاَل: قلُت: بلى، قاَل: »ِإذا َأويَت إىل فراِشَك   -كذا  -فراِشَك، إْن متَّ تلَك  

ضُت َأمري إليَك، رغبًة ورهبًة إليَك، ال فقْل: اللهمَّ َأسل مُت نَفسي إليَك، ووجهُت َوجهي إليَك، وَأجلأُت َظهري إليَك، وفوَّ
 ملجَأ وال َمنجى منَك إال إليَك، آمنُت بكتاِبَك الذي أَنزلَت، وبرسوِلَك الذي َأرسلَت«. 

  قد وهم عليه في هذا  -حاتم والنسائيأبو وقد ضعفه  -جلح  الحكم بن عتيبة لم يدرك أسيد بن حضير، وُيخشى أن يكون األ # اإليماء:
 ( من وجه آخر عن الحكم عن سعد بن عبيدة عن البراء بنحوه.781الحديث، فقد أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة )

 
 [ مسندُ أنسِ بنِ مالكٍ األنصاريِّ 13] 

واأَلرضنَي السبِع وما فيهنَّ    عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »لو جيَء ابلسمواِت السبعِ  -  43
 .»  فُوضعْت يف كفَِّة ِميزاٍن، وجيَء بال إلَه إال هللاُ فُوضعْت يف الكفَِّة اأُلخرى َلَرجحْت هبنَّ

 . سعيد بن راشد متروك # اإليماء:
 

ثنا يوماً قاَل:   امللك بنُ عبد ٍد قاَل: ُكنا إذا رأَينا أنَس بَن مالٍك فيما يرسُل إليه عن أب ُخلي -  45 مرواَن فخففنا له، فحدَّ
َغزوان مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فأَخْذان يف َعقبٍة، حَت إذا صعْدان كربَّ َرسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم مث التفَت  

َم، مث ساَر حَت أسَهلْ  َم، مث ساَر حَت إذا كاَن يف وسِطِه كربََّ مث التفَت فتبسَّ نا فكربََّ، مث التفَت فجعَل يَبتسُم، فوقَف إلينا فتبسَّ
ُت وجعلُت أَبتسُم إليُكم؟« قُلنا: هللاُ ورسولُه أعلُم، قاَل: »إانَّ ملَّا أخْذان يف الَعقبِة    حَت إذا اجتمْعنا قاَل: »هل َتدروَن مل كربَّ

ْر أُمتَك أنَّه مَ  ن ماَت يشهُد َأن ال إلَه إال هللاُ وحَده ال شريَك له وأنَّ أخَذ جربيُل بزِماِم الراحلِة، فقاَل يل: أبشْر اي حممُد وبشِّ
ْر  أُمتَك أنَّه حممدًا عبُدُه ورسولُُه أدخَلُه هللاُ اجلنَة، فكربُت مث التفُت إليكم مث تَبسمُت، مث ساَر ساعًة وقاَل: أَبشْر اي حممُد وبشِّ

ُت والتفُت إليكم فتبسمُت، مث ساَر  َمن جاَء ِمنكم يشهُد َأن ال إلَه إال هللاُ وأنَّ حممدًا عب ُدُه ورسولُُه أدخَله هللاُ اجلنَة، فكربَّ
ْر أُمتَك َمن ماَت َيشهُد َأن ال إلَه إال هللاُ وحَده ال شريَك له وأنَّ حممدًا عب ُدُه ورسولُُه حَت إذا َسَهْلنا قاَل: أَبشْر اي حممُد وبشِّ

 َحرََّم هللاُ عليه الناَر«. 
 و خليد مجهول[. ]أب # اإليماء:

 
عن سلمَة بِن ورداَن، عن أنِس بِن مالٍك أنَّه مسَعه يقوُل: َأاتين معاُذ بُن جبٍل فقلُت: ِمن أيَن جئَت اي معاُذ؟ فقاَل:   -  46

قلُت: َأذهُب  ِمن عنِد نيبِّ هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقلُت: فما قاَل؟ قاَل: »َمن شهَد َأن ال إلَه إال هللاُ خملصاً دخَل اجلنَة«، 
ثين معاٌذ أنَّك ق  لَت:  فأسأُل النيبَّ صلى هللا عليه وسلم؟ قاَل: نَعم، فأتيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقلُت: اي نيبَّ هللِا، حدَّ
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 »َمن شهَد َأن ال إلَه إال هللاُ خملصاً دخَل اجلنَة؟« فقاَل: »صدَق معاٌذ«، ثالاثً. 
 يث صحيح[.  ]إسناده ضعيف، والحد # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل ال إلَه إال هللاُ خملصاً دخَل   -  47

 اجلنَة«، قَالوا: اي رسوَل هللِا وما إخالُصها؟ قاَل: »أْن حتُجزَكم عن كلِّ ما ُحّرَِم عليُكم«. 
 ]إسناده شديد الضعف[.  # اإليماء:

 
تسَلْم«، قاَل: إيّنِ مسلٌم، قاَل:  أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل ألسقِف جَنراَن: »اي أاب احلارِث، أسِلْم  عن أنٍس، -  48

عاؤَك مع هللِا إهلاً آخَر«.  ، إنَّ بيَنَك وبنَي ذلَك ثالَث خالٍل: أكُلَك اخلنزيَر، وشرُبَك اخلمَر، وادِّ  »كالَّ
 ( عن قتادة مرساًل.37020شيبة )هو في مصنف ابن أبي  # اإليماء:

 
عن أابَن، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: َمشى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وَمعه املهاجروَن حَت انَتهى إىل مسجِد   -  49

ا قاَم ابلباِب إذا األنصاُر جلوٌس فيه، فقاَل: »َأمؤمنوَن؟« فسكَت القوُم، مث أعاَدها، فقاَل عمُر رضي  هللاُ عنه: نعْم  قُباٍء، فلمَّ
م َلمؤمنوَن، وإانَّ َلمعهم، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »أَترضوَن ابلقضاِء؟« قَالوا: نَعم، قاَل: » أَتصربوَن اي رسوَل هللِا، إهنَّ

م: »ُمؤمنوَن وربِّ  على البالِء؟« قَالوا: نَعم، قاَل: »أَتشكروَن يف الرَّخاِء؟« قَالوا: نَعم، قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسل
 الكعبِة«، فجلَس. 

 أبان إن كان ابن أبي عياش فهو متروك. ومثله إسماعيل بن أبي زياد الكوفي.  # اإليماء:  
 

ثنا أنُس بُن مالٍك، عن رسوِل هللِا صلى هللا  عبد احلميدعن منصوِر بِن  -  50 بِن راشٍد َموىل عماِر بِن ايسٍر قاضي َمرو: حدَّ
عليه وسلم أنَّه صلَّى الَغداَة يوماً، مث انصرَف فمرَّ على َمأل فسلََّم عليهم وقاَل هلم: »كيَف أصبحُتم؟« قَالوا: أصبْحنا  

وسلم: »كيَف أصبحُتم؟« قَالوا: أصبْحنا ُمؤمننَي اي رسوَل هللِا، مرَّتني أو ثالاثً،   ُمؤمننَي، قاَل هلم رسوُل هللِا صلى هللا عليه
هللا قاَل: »هاُتوا إمياَنكم هذا َما هو؟« قاَلوا: الصرُب على البالِء، والشكُر يف الرَّخاِء، ونؤمُن ابلقضاِء، فقاَل رسوُل هللِا صلى 

 الكعبِة«. عليه وسلم: »ُمؤمننَي وربِّ 
 غريب اإلسناد والمتن، لم أكتبه إال عنه. :(168ابن عساكر ) معجم# 
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليَس اإلمياُن ابلتَّمين وال ابلتَّحلي، ولكْن ما وقَ َر يف القلِب   -  51
َقه العمُل، الِعلُم ِعلماِن: علٌم ابللساِن، وعلٌم ابلقلِب، فعلُم القلِب  العلُم النافُع، وعلُم اللساِن ُحجُة هللِا على ابِن  وصدَّ

 آدَم«.
معاين خمتصرٌة على شطرِِه الثاين: »العلُم ِعلمانِ  جريِّ والسَّ  . «. .وروايُة الصفاِر والشَّ
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قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الِعلُم ِعلماِن: علٌم يف القلِب فذلَك العلُم  مرسالً عن احلسِن ويف رواية للصفار 
 النافُع، وعلٌم على اللساِن فذلَك ُحجُة هللِا عزَّ وجلَّ على ابِن آدَم«.  

 : موضوع.(3945( )1098الضعيفة )# السلسلة  
 

 لم: »اإلمياُن نصفاِن: فنصٌف يف الصرِب، ونصٌف يف الشكِر«. عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وس -  52
 ضعيف جدًا.  (: 625الضعيفة ) # السلسلة  

 
 يف قرٍن واحٍد، فإذا ُسلَب أحُدمها اتبَعُه اآلخُر«.  واإلميانُ عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا: »احلياُء  -  53

 والراوي عنه كذبوه.  خراش ال يحتج به # اإليماء:
 

 عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »احلياُء شعبٌة ِمن اإلمياِن«. -  54
وبين خراش بن عبد هللا  الدارمي الراوي عن أنس، -بالدال   -لعل الصواب خداش، فقد فرق الحافظ ابن عساكر بين خداش # اإليماء: 

 (.483/  2ين. انظر لسان الميزان )المتقدم في الحديث السابق، وقال: خداش الدارمي أحد المجهول
 

عن أنٍس رضي هللاُ عنه قاَل: مسَع النيبُّ صلى هللا عليه وسلم رجاًل يقوُل: احلمُد هلِل ابإلسالِم، فقاَل رسوُل هللِا صلى   -  55
 هللا عليه وسلم: »إنَّك لتحمُد هللَا على نعمٍة عظيمٍة«.

 ]إسناده حسن[. # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليَس َمن أَتى اإلسالَم طائعاً كَمن ُعِصَب رأُسه  -  56
 ابلسيِف«. 
 ]سنده ضعيف جدًا من أجل أبي معاذ البصري فهو متروك[.# اإليماء: 

 
بعَث هللاُ قوماً عليهم ثياٌب   ذا كاَن يوُم القيامةِ عن أنٍس رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إ -  61

خضٌر ِبجنحٍة خضٍر، فَيسقطوَن على حيطاِن اجلنِة، فُتشرُف عليهم َخزنُة اجلنِة فَيقولوَن هلم: َمن أنُتم؟ أَما شهدُُت احلساَب  
 بَّ َأن يُدِخَلنا اجلنَة ِسرًا«. وما شهدُُت الوقوَف بنَي يَدي هللِا؟ َفقالوا: ال، حنُن قوٌم عَبدان هللَا ِسرًا، فَأح

بوضعه    على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والمتهم حديث موضوع( وقال: هذا 1803أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )  # اإليماء:
 حميد القيسي.

 
ابلنجوِم   -   62 تصديٌق  أُميت  على  َأخاُف  ما  َأخوَف  »إنَّ  وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللِا  رسوُل  قاَل  قاَل:  مالٍك  بِن  أنِس  عن 

 وتكذيٌب ابلقدِر، وال ُيُد العبُد حالوَة اإلمياِن حَت يؤمَن ابلقدِر خريِه وشّرِه حلِوه ومّرِه«، وقاَل: قَبَض رسوُل هللِا صلى هللا
 يِتِه وقاَل: »آمنُت ابلقدِر، آمنُت ابلقدِر خريِه وشّرِه، حلِوه ومّرِه«. عليه وسلم على حل
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 وقاَل: قاَل: وأخَذ أنٌس بلحيِتِه وقاَل: آمنُت ابلقدِر، آمنُت ابلقدِر خريِه وشّرِه، حلِوه ومّرِه، قاَل: وأخَذ يزيُد الرقاشيُّ بلحيِتهِ 
و  حلِوه  وشّرِه،  خريِه  ابلقدِر  آمنُت  ابلقدِر،  خريِه  آمنُت  ابلقدِر  آمنُت  ابلقدِر،  آمنُت  وقاَل:  بلحيِتِه  شهاٌب  وأخَذ  قاَل:  مّرِه، 

قاَل:  وشّرِه، حلِوه ومّرِه، قاَل: وأخَذ سليماُن بُن شعيٍب بلحيِتِه وقاَل: آمنُت ابلقدِر، آمنُت ابلقدِر خريِه وشّرِه، حلِوه ومّرِه،  
آمنُت ابلقدِر خريِه وشّرِه، حلِوه ومّرِه، وأخَذ أبو احلسن العتيقيُّ بلحيِتِه وقاَل:  وأخَذ ابُن هبزاَذ بلحيِتِه وقاَل: آمنُت ابلقدِر،  

لَفي: وأخَذ شيُخنا أبو احلسني بلحيِتِه وقاَل: آمنُت ابلقدرِ   خريِه آمنُت ابلقدِر خريِه وشّرِه، حلِوه ومّرِه، قاَل شيُخنا احلافُظ السِّ
 وشّرِه، حلِوه ومّرِه. 

 (. 203/ 7(، والمجمع )213/  242(، واإلتحاف )2950لرقاشي ضعيف. والفقرة األولى في المطالب )يزيد ا # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، عن جربيَل، عن هللِا عزَّ وجلَّ قاَل: نزَل جربيُل على حممٍد صلى  -  64
أو  هللا عليه وسلم فقاَل: اي حممُد، إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ يقرأُ عليَك السالَم، ويقوُل لَك: ما ِمن عبٍد َقضيُت عليه قضيًة َرضَيها 

 َن خريًا له. سِخَطها إال كا
 محمد بن صالح بن يحيى الترمذي وأبوه لم أجد لهما ترجمة.  # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الَقدريُة الذين يقولوَن اخلرُي والشرُّ ِبَيدينا، ليَس هلم   -  65

 يف َشفاَعيت نصيٌب، وال َأان ِمنهم وال هم ِمين«. 
 ، مداره على سعيد بن ميسرة وهو متروك[. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »سألُت ربِّ َأن يتجاوَز عن أطفاِل املشركنَي فتجاوَز   -  67

 َعنهم وأدَخَلهم اجلنَة«. 
 ضعيف. :(3098) الضعيفة# السلسلة  

 
عن زيِد بِن وهٍب، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا: »َسرُت ما بنَي أعنِي اجلنِّ وعوراِت َبين آدَم إذا نَزَع   -  72

 َأحُدهم ثوبَه أْن يقوَل: بسِم هللِا«.
 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
عن عاصٍم األحوِل، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َسرُت ما بنَي أعنِي اجلنِّ وعوراِت   -  73

 َبين آدَم َأن يَقولوا: بسِم هللِا«. 
ثقة، ولكن شيخه الكرماني لم أعرفه. وقال الدارقطني: وهم محمد بن خلف   بشر بن معاذ(: 89/ 1قال األلباني في اإلرواء ) # اإليماء:

 (.  153/ 1عاصم. وإنما رواه عاصم عن أبي العالية قوله، نقله ابن حجر في نتائج األفكار )  على
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 اثِن الِغىن«. عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »غسُل اإلانِء وطهارُة الفناِء يُور  -  74
 : موضوع.(513الضعيفة )# السلسلة  

 
املضمضَة،    -أو الفطرة    -عن موسى بِن أنٍس، عن أبيه أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ ِمن الفطرِة    -  76

واالختتاَن«. واالستحداَد،  اإلبِط،  ونتَف  الرَباجِم،  وغسَل  األظافِر،  وتقليَم  والسواَك،  الشارِب،  وقصَّ   واالستنشاَق، 
 ]إسناده صحيح[.  # اإليماء:

 
هللا عن    -   77 هللابِن    عبد  ِمن    عبد  »مخٌس  وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللِا  رسوُل  قاَل  قاَل:  مالٍك  بِن  أنِس  عن  طلحَة،  أب  بِن 

 الفطرِة: قصُّ الشارِب، ونتُف اإلبِط، وتقليُم األظفاِر، وحلُق العانِة، واالختتاُن«.
 ]إسناده ضعيف[.  # اإليماء:

 
ُن ابلشمِس، فإنَّه يورُث    عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال  -   79 َتغِسلوا ِصبياَنكم ابملاِء الذي ُيسخَّ

 الرَبََص«. 
 (.52/ 1( وقال: وزكريا ضعيف، وأيوب مجهول. وانظر اإلرواء )6/ 2ذكره السيوطي في الآللئ المصنوعة )  # اإليماء:

 
ث أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم مرَّ بشجرٍة قْد يبَس ورُقها، فأَخَذها فجَمَعها بيِدِه   -  80 عن أنِس بِن مالٍك، أنَّه حدَّ

فهزَّها حَت تناثَ َر ورُقها، فقاَل: »ما ِمن عبٍد مسلٍم يتوضأُ فُيحسُن الُوضوَء إال تناثَر عنه َخطاايُه كما يتناثُر ورُق هذه  
 الشجرِة«. 

 
عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن قاَم إىل ُوضوِء الصالِة مل يقع َوضوؤه على شيٍء ِمن   -  81

 ة«. أعضائِِه إال تناثرْت َخطاايُه كما يتناثُر وقُع القطِر، فإْن صلَّى ُكتَب له أجُره وتضعيُفه، وِإن مل يصلِّ ُكتبْت له حسنة مقبول
 ]العالء بن كثير متهم بوضع الحديث، وحكيم بن خذام متروك[.  # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ال خرَي يف كثرِي صبِّ املاِء يف  -  83

 الُوضوِء«. ويقوُل: »إنَّه ِمن عمِل الشيطاِن«.
 ، فيه سعيد بن ميسرة[. منكر جدا]حديث  # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »جاَء جربيُل فقاَل: اي حممُد، َخلِّْل حليَتَك ابملاِء عنَد   -  85

 طُهوِرَك«.
  ضعيف جدًا. (: 1755الضعيفة )# السلسلة 
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 عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اأُلذانِن ِمن الرأِس«.  -  87

 (.36الحكم ال يحتج به. وله شواهد أوردها األلباني في الصحيحة ) ( وقال: عبد104/  1أخرجه الدارقطني ) ء:# اإليما
 

 عن أنٍس أنَّه كاَن إذا توضَأ مسَح ظاهَر ُأذنيِه وابِطَنهما، ويقوُل: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يفعُل ذلَك.  -  88
 ]إسناده حسن[. # اإليماء:

 
ثين ابُن عمَر وأنُس بُن مالٍك، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم توضَأ مرًة مرًة، مث قاَل:  -  89 عن معاويَة بِن قرَة قاَل: حدَّ

 له  »هذا ُوضوُء الصالِة الذي ال يَقبُل هللاُ الصالَة إال به«، مث توضَأ مرَّتني مرَّتني، مث قاَل: »هذا ُوضوٌء َمن توضأَ ضعََّف هللاُ 
 ألجَر«، مث توضَأ ثالاثً ثالاثً، مث قاَل: »هذا ُوضوئي وُوضوِء األنبياِء قَبلي، ووضوُء إبراهيَم خليِل الرمحِن عليه السالُم،ا

ابنَي  َمن توضَأ فقاَل: أشهُد َأن ال إلَه إال هللاُ وحَده ال شريَك له وأشهُد أنَّ حممدًا عبُدُه ورسولُُه، اللهمَّ اجَعْلين ِمن التوَّ 
 اٍب ِمن أبواِب اجلنِة يدخُل ِمن أيِّها شاَء«. أبو جعْلين ِمن املُتطهريَن، فُتَح له هبا مثانيُة وا

( من طريقه. وشطره األخير عنده  419متروك. وحديث ابن عمر عند ابن ماجه ) عبد الرحيمزيد بن الحواري ضعيف، وولده   # اإليماء:
 . ( من طريق زيد العمي عن أنس469أيضًا )

 
 عن أنٍس قاَل: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم توضَأ مرَّتنِي مرَّتنِي.  -  91

 (: محمد بن كثير اختلف في توثيقه، والراوي عنه لم أر من ذكره. 173)  # الروض البسام 
 

قلُت ألنٍس: فأنُتم؟ قاَل:   .ِمن احلَدِث وَأذى املسلمِ عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كان يتوضَّأُ  -  93
 وحنُن.

 داود بن المحبر متهم.  # اإليماء:
 

 عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال ِراب إال يداً بيٍد، واملاُء ِمن املاِء«.  -  94
 ]في إسناده من لم أعرفه[. # اإليماء:

 
 عن أنٍس قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ميسُح على املُوقنِي واخِلماِر.  -  97

 عبد ربه بن نافع صدوق وله أوهام وأخطاء[.   ]أبو شهاب هو الحناط # اإليماء:
 

عن أنٍس قاَل: قيَل: اي رسوَل هللِا، احلائُض تُقرُب إيلَّ الَوضوَء يف اإلانِء فتدِخُل يَدها فيه؟ قاَل: »ال ِبَس، ليَس   -  98
 حيُضها يف يِدها«. 

 ]عمر بن موسى متروك اتهموه بوضع الحديث، وبقية مدلس وقد عنعن[. # اإليماء:
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عن أنٍس، أنَّه سأَل رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن احلائِض ُُترُج اخلُمرَة ِمن املسجِد، قاَل: »نَعم، ومترُّ إْن كاَن  -  99

 طريقاً واحدًا«.
 . إسناده ضعيف جداً  # اإليماء:

 
 عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ املرأَة إذا اسُتحيضْت اسُتْطِهرْت بثالثِة أايٍم فوَق أقرائِها«.  -  100

 ]إسناد الحديث ضعيف[. # اإليماء:
 

 هنٍر جاٍر  عن قتادَة، عن أنٍس رضي هللاُ عنه، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمثُل الصلواِت اخلمِس كمثلِ  -  102
 عذٍب على ابِب أحدِكم يغسُل ِمنه كلَّ يوٍم مخَس مراٍت، َفماذا يُبقنَي ِمن َدرنِِه؟«. 

  .داود بن الزبرقان متروك  # اإليماء:
 

قَاال: خرْجنا مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم،   عبد هللاعن طلحَة بِن انفٍع قاَل: أخرَبين أنُس بُن مالٍك وجابُر بُن  -  104
فإمَّا أمَر بِعذٍق فُقطَع وإمَّا كاَن مقطوعاً قد هاَج ورقُه، وبيِد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قضيٌب فضربَه، فجعَل ورقُه  

: »هل َتدروَن ما َمثُل هذا؟« قَالوا: هللاُ ورسولُه أعلُم، قاَل: »إنَّ مثَل هذا مثُل أحدِكم إذا قاَم إىل صالتِِه ُجعلْت يتناثُر، فقالَ 
 خطاايُه فوَق رأِسِه، فإذا خرَّ ساجدًا تناثرْت عنه ذنوبُُه كما يتناثُر ورُق هذا الِعذِق«. 

 عتبة بن أبي حكيم صدوق يخطئ كثيرًا.  # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: خدَم رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم رجٌل ِمن اأَلشعرينَي سبَع ِحجٍج، فقاَل: »إنَّ هلذا   -  106
الرجِل علينا حقاً، فلرَيفْع إلينا حاجَتُه«، فَدعوُه، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ارفْع إلينا حاجَتَك«، وكاَن ذلَك  

ا أصبَح أاتُه فقاَل: اي   عنَد عشوٍة ِمن : نَعم اي رسوَل هللِا، ولكْن َدعين حَت ُأصبَح فَأستخرَي هللَا، فلمَّ الليِل، فقاَل اأَلشعريُّ
ُ الَِّذيَن آَمُنوا اِبلْ  ِت يف  َقْوِل الثَّابِ رسوَل هللِا، أسأُلَك الشفاعَة يوَم القيامِة، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: }يُ ثَ بُِّت اَّللَّ

نْ َيا َويف اآْلِخَرِة{ ]إبراهيم:   [، »ولكْن أِعين على نفِسَك بكثرِة السجوِد«. 27احْلََياِة الدُّ
 ]الحديث ضعيف[.  # اإليماء:

 
، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا انَم العبُد يف سجوِدِه ابَهى  -  107 عن سليماَن التيميِّ

  عزَّ وجلَّ به مالئكَتُه، قاَل: انظُروا إىل َعبدي، ُروُحه ِعندي وجسُده يف طاَعيت«. هللاُ 
  ضعيف جدًا. (: هذا سند 953الضعيفة )# السلسلة  

 
عن أابَن بِن أب عياٍش، عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ   -  108
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يف   العبَد إذا صلَّى حَت يُدرَكه النعاُس وهو ساجٌد فإنَّ هللَا يُباهي به املالئكَة، يقوُل: انظُروا إىل َعبدي، نفُسُه ِعندي وجسُده
 طاَعيت«.

 ]إسناده شديد الضعف، فأبان متروك، وزمعة بن صالح ضعيف[. ماء:# اإلي
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن شهَد صالَة الفجِر مث صلَّى يف الصفِّ األوِل  -  111
ا بعدِد زبِد البحِر«.  غفَر هللاُ  – أو عن مينِي احملراِب  - عن مينِي اإلماِم   عزَّ وجلَّ سيئاتِِه، ولو أهنَّ

 وع، المتهم به زكريا بن دويد. (: هذا حديث ضعيف موض251)  # الروض البسام 
 

ا ُوتَر أهُله ومالُه«. -  113  عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الذي َتفوتُه صالُة املغرِب فكأمنَّ
 . «. .ويف روايِة متاٍم: »َمن فاتَته صالُة املغربِ 

 (: العالء متروك رماه ابن حبان بالوضع، كذا في التقريب، ورشدين ضعيف.246)  # الروض البسام 
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: ملَّا زاَلت الشمُس عن كبِد السماِء نزَل جربيُل يف   -  114
ابَه فصفُّوا خلَفه، فائتمَّ جبربيَل وائتمَّ أصحاُب النيبِّ ابلنيبِّ صفٍّ ِمن املالئكِة فصلَّى به، وأمَر النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أصح

بت الشمُس وهي بيضاُء نقيٌة نزَل   صلى هللا عليه وسلم، فصلَّى هبم أربعاً وخاَفَت فيهنَّ القراءَة، مث َترَكهم حَت إذا َتَصوَّ
لى هللا عليه وسلم جبربيَل وائتمَّ أصحاُب النيبِّ ابلنيبِّ صلى هللا  جربيُل فصلَّى هبم أربعاً خُيافُت فيهنَّ القراءَة، فائتمَّ النيبُّ ص 

عليه وسلم، حَت إذا غاَبت الشمُس نزَل جربيُل فصلَّى هبم ثالَث ركعاٍت ُيهُر يف ركعتنِي وخُيافُت يف واحدٍة، فائتمَّ النيبُّ  
ابلنيبِّ صلى هللا عليه وسلم، مث ترَكه حَت إذا غاَب   صلى هللا عليه وسلم جبربيَل وائتمَّ أصحاُب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم

  الشفُق نزَل فصلَّى هبم أربَع ركعاٍت ُيهُر يف رَكعتنِي وخيافُت يف رَكعتنِي، فائتمَّ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم جبربيَل وائتمَّ 
  فصلَّى هبم رَكعتنِي يُطيُل فيهما القراءَة. أصحاُب النيبِّ ابلنيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فَباتوا حَت إذا أصَبحوا نزَل جربيلُ 

 ]في إسناده من لم أقف على حاله، وفيه أيضًا عكرمة بن إبراهيم األزدي وهو ضعيف[.  # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »صالُة الصبِح حني يطلُع الفجُر، والظهر حني  -  116
 تزوُل الشمُس، والعصر والشمُس بيضاُء نقيٌة، واملغرب حبيُث جتُب الشمُس، وكان يُؤخُر العشاَء وَيكرُه النوَم قبَلها«. 

  صلى هللا عليه وسلم كاَن يُؤخُر صالَة العشاِء، وكاَن َيكرُه احلديَث بعَدها. وروايُة السراِج خمتصرٌة: أنَّ رسوَل هللاِ 
 مسلم األعور ضعيف.   # اإليماء:

 
 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال مَسََر بعَد العشاِء«. -  117

روى  هو مدلس وقد عنعن، ولم أر فيما لدي من المراجع أن شمر بن اليقظان ]الحديث وإن كان في إسناده محمد بن إسحاق و # اإليماء: 
 عن أنس، وأنه لم يوثقه إال ابن حبان، فله شواهد، فهو بها حسن أو صحيح[.
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روَن  عبيد هللاعن العالِء َموىل احلرقِة قاَل: دخلُت على أنِس بِن مالٍك وهم قعوٌد يف إمرِة  -  118 بِن زايٍد، وَكانوا يُؤخِّ

الصالَة، فَبينا هم قعوٌد ِإذ دخَل َعليهم أنُس بُن مالٍك، فقاَل: َأصليُتم؟ َفقالوا: ال، قاَل: مسعُت رسوَل هللِا يقوُل: »صالُة  
«.املنافِق حنَي تَ   صفرُّ وحَتمرُّ

 .هو في الصحيح من طريق العالء بلفظ آخر # اإليماء:
 

وغفَر   -  121 األئمَة،  هللاُ  فأرَشَد  ضمناُء،  واألئمُة  أُمناُء،  »املؤذنوَن  وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللِا  رسوُل  قاَل  قاَل:  أنٍس  عن 
 للُمؤذننَي«.

 ]الحديث ضعيف اإلسناد من هذا الوجه[. # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »خيرُج املؤذنوَن واملُلبوَن ِمن قبورِهم يوَم القيامِة، يُؤذُن  -  123
 املؤذُن، ويُليب املُليب، فُيغفُر للمؤذِن مدَّ صوتِِه«. 

 (: هذا إسناد واه. 304/ 5الضعيفة )# السلسلة  
 

َل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أذََّن َسنًة ِمن نيٍة صادقٍة ال يطلُب عليها أجرًا  عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قا -  124
 ُحشَر يوَم القيامِة فُأوقَف على ابِب اجلنِة، فقيَل له: اشفْع ِلمن شئَت«. 

 : موضوع.(848الضعيفة )# السلسلة  
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن مسَع األذاَن فقاَل: اللهمَّ إيّنِ أسأُلَك إبقباِل ليِلَك، وإدابِر   - 126
، وإذا قاهَلا حنَي ُيصبُح فماَت ِمن يوِمِه أو ِمن ليلِتِه ماَت شهي  دًا«. هناِرَك، وحضوِر صلواِتَك، وأصواِت دعواِتَك، َأن تتوَب عليَّ

 [. إسناده ضعيف جداً ] اإليماء:# 
 

، عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إذا نُودَي ابلصالِة   -  128 عن سليماَن التيميِّ
 فُتحْت أبواُب السماِء واستجيَب الدعاُء«.

 ]إسناده ضعيف[.  # اإليماء: 
 

ٍة يف دارِِه فقاَل يل: َمن أنَت؟  -  129 عن أب بكِر بِن أب داوَد قاَل: أتيُت اجلاحَظ فاستأذنُت عليه، فاطلَع عليَّ ِمن ُكوَّ
بَك   فقلُت: رجٌل ِمن أصحاِب احلديِث، فقاَل: َأَو ما علمَت أيّنِ ال أقوُل ابحلََشويَِّة؟ فقلُت: إيّنِ ابُن أب داوَد، فقاَل: مرحباً 

ثين حبديٍث واحٍد.وِببيَك  ا دخلُت قاَل يل: ما تريُد؟ فقلُت: حتدِّ  ادخْل، فلمَّ
ثنا حجاُج بِن املنهاِل: حدثنا محاُد بُن سلمَة، عن اثبٍت، عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم صلَّى   فقاَل: اكتْب حدَّ
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 على ِطْنِفَسٍة. 
 ب داوَد َأن يكذَب.فقلُت: زْدين حديثاً آخَر، فقاَل: ما يَنبغي البِن أ

اليسير،  ( من طريق المصنف وقال: كفانا الجاحظ المؤونة، فما روى من الحديث إال النزر530/ 11أخرجه الذهبي في السير ) # اإليماء:
  ...وال هو بمتهم في الحديث

 
 عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه صلَّى املكتوبَة يف َردغٍة على محاٍر.  -  130

 الصالة على الراحلة في الصحيحين دون التقييد بالمكتوبة، وعند غيرهما: كان يصلي على راحلته تطوعًا. # اإليماء:
 

[،  31لم يف قوِلِه تَبارك وَتعاىل: }ُخُذوا زِينَ َتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد{ ]األعراف:عن أنٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وس -  131
 قاَل: »صلُّوا يف نعاِلكم«. 

 ويف روايِة ابِن بشراَن: »الصالُة يف النعاِل«. 
قال األلباني  (: في صحته نظر.219/ 2( وقال: هذا حديث ال يصح. وقال ابن كثير )961أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )  # اإليماء:

 (: منكر.6083في الضعيفة )
 

عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا جاَء َأحدُكم املسجَد هنارًا فلَينظْر يف أسفِل   -  132
 نَعليِه، وإذا جاَء لياًل فلَيْدلْكهما ابألرِض قبَل أْن يدخَل املسجَد«.

 ]ضعيف جدًا من أجل ابن عبدة والحارث بن نبهان[.  :# اإليماء
 

 عن قتادَة، عن أنٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم مثَله.  -  135
 ولفُظ احلديِث الذي قبَله: »يقطُع الصالَة الكلُب واحلماُر واملرأُة«. 

 ]إسناده ضعيف[.  # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم صلَّى ابلناِس فمرَّ بنَي أَيديهم محاٌر، فقاَل عياُش بُن أب   -  136
ا سلََّم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن املُسبُح آنفاً: سبحاَن هللِا وحبمِدِه؟ « قاَل:  ربيعَة: سبحاَن هللِا وحبمِدِه، فلمَّ

 رسوَل هللِا، إيّنِ مسعُت َأن احلماَر يقطُع الصالَة، قاَل: »ال يقطُع الصالَة شيٌء«.أان اي 
 ([.140]إسناده حسن كما صرح به الحافظ في الدراية )ص  # اإليماء:

 
، حترمُي الصالِة  -  138 عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن أحدُكم ُيصلِّي فال يدْع أحدًا ميرُّ

 التكبرُي، وحتليُلها التسليُم«. 
 خالد بن يزيد البجلي ضعيف، وكذا سليم مولى الشعبي، وينظر في روايته عن أنس. # اإليماء: 
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 خلَف رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وأب بكٍر وعمَر فُكلُّهم ُيهُر ب  }احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِّ  عن أنٍس قاَل: صلَّيتُ  -  139

 اْلَعاَلِمنَي{، وُيِسرُّوَن يف أنُفِسهم بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم. 
 وكاَن ابُن عباٍس وابُن عمَر َُيهراِن ببسِم هللِا الرمحِن الرحيِم فيما َُيهُر.

بعض   ص بن عمر العدني ضعيف. وللحديث طرق عن أنس دون قوله: ويسرون في أنفسهم بسم هللا الرحمن الرحيم. وفيحف # اإليماء: 
 الطرق: فلم أسمع منهم يقرأ، وفي بعضها: فلم يجهروا.  

 
 فريضِة.عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كان ُيهُر ببسِم هللِا الرمحِن الرحيِم يف ال -  140

 ]إسناده ضعيف والحديث منكر بهذا اللفظ[.  # اإليماء:
 

 عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللَا صلى هللا عليه وسلم وأاب بكٍر وعمَر وعثماَن يَفَتتحوَن الصالَة ببسِم هللِا الرمحِن الرحيِم.  -  141
 . بالحمد هلل رب العالمين. .. حماد بن أبان لم أظفر به. وقد خالف الثقات الذين رووا الحديث عن حماد بلفظ: # اإليماء:

 
 عن أنٍس، أنَّ النيبَّ عليه السالم كاَن ِإذا كربََّ رفَع يديِه حَت يُرى بياُض ِإبطيِه.  -  143

  المسيب بن واضح ضعيف. وفي الصحيح وغيره من طريق شعبة بهذا االسناد: كان يرفع يديه في الدعاء حتى يرى بياض  # اإليماء:
 .إبطيه

 
عن يزيَد الرَّقاشيِّ قاَل: قلُت ألنِس بِن مالٍك: اي أاب محزَة، صلِّ لنا صالَة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم اليت كاَن   -  145

ا قاَل: مسَع هللاُ ِلمن محَدُه رفَع يديِه،  ا أراَد أْن يركَع كربََّ ورفَع يديِه، فلمَّ ُ ُيصلِّي بكم، فكربََّ فرفَع يديِه، فلمَّ  إذا  وكاَن ُيكربِّ
 سجَد، وإذا هَنَض ِمن الركعتنِي.

 الربيع بن صبيح صدوق سيء الحفظ، ويزيد الرقاشي ضعيف.  # اإليماء:
 

عن معتمِر بِن سليماَن قاَل: مسعُت أب يقوُل: مسعُت أنساً يقوُل: ما آليُت ما اقتديُت بكم به ِمن صالِة رسوِل هللِا  -  146
آليُت ما اقتديُت بكم ِمن صالِة أنٍس، قاَل املعتمُر: ما آليُت ما اقتديُت بكم ِمن صالِة   صلى هللا عليه وسلم، قاَل َأب: ما

 بُن حرٍب: وصلَّى لنا املعتمُر فكاَن إذا كربََّ رفَع يديِه يف كلِّ خفٍض ورفٍع وبنَي الرَّكعتنِي. عبد هللاَأب، قاَل 
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا تعاىل ال يَنظُر إىل امرٍئ ال يُقيُم ُصلَبه بنَي   -  147
 الركوِع والسجوِد«.

 ويف روايِة السراِج: »إنَّ هللَا تعاىل ال يَنظُر إىل َمن ال يُقيُم ُصلَبُه يف الركوِع والسجوِد«.
 [.  ضعيف جداً إسناده  ] # اإليماء:
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عن احلسِن قاَل: قاَل يل أنُس بُن مالٍك: إذا صليَت ُمرتبعاً جالساً فأيَن تضُع يديَك يف الركوِع؟ قلُت: على   -  148

ا ُسنٌة.  ، قاَل: ال، ولكْن على األرِض فإهنَّ  َفخذيَّ
 ابن هبيرة والراوي عنه لم أعرفهما.  # اإليماء:

 
ليه وسلم يُتبُع التشهَد: »وعُدَك حقٌّ، ولقاُؤَك حقٌّ، واجلنُة حقٌّ،  عن أنِس بِن مالٍك قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا ع -  151

 والناُر حقٌّ«. 
( وقال: والصحيح ما رواه الحجاج بن المنهال عن همام عن أبان، وحديث ياسين بن حماد 623أخرجه الطبراني في الدعاء ) # اإليماء:

 أبي عياش متروك. قلت: وأبان بن  وهم عندي ألنه ال أصل له من حديث قتادة.
 

ا َيِصُفو  -  152 َن  عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن إذا انصرَف ِمن الصالِة قاَل: }ُسْبَحاَن رَبَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّ
 [. 182  - 180( َواحْلَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي{ ]الصافات: 181( َوَساَلٌم َعَلى اْلُمْرَسِلنَي )180)

 ]محمد بن هارون لم أر له ترجمة فيما لدي من المراجع، وسعيد ضعيف[  # اإليماء:
 

عن كثرِي بِن ُسليٍم قاَل: مسعُت أنَس بَن مالٍك يقوُل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا َقضى صالَته مسَح   -  154
 جبهَته بيميِنِه يقوُل: »ابسِم هللِا الذي ال إلَه غريُه الرمحُن الرحيُم، اللهمَّ َأذِهْب عينِّ اهلمَّ واحلزَن«.

 يفان. جبارة وكثير بن سليم ضع # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما ِمن عبٍد يَبسُط كفَّيِه يف ُدبِر صالتِه مث يقوُل: اللهمَّ   -  155
إهلي إلَه إبراهيَم وإسحاَق ويعقوَب، إلَه جربيَل وميكائيَل وإسرافيَل، أسأُلَك أْن َتستجيَب َدعويت فإيّنِ ُمضطٌر، وَتعصَمين يف  

 إال كاَن حّقاً على هللِا َأن ال يَردَّ يديِه خائِبتنِي«. .. .. .يين فإيّنِ ُمبتلى، وتَناَلين برمحِتَك فإيّنِ مذنٌب، وتَنفي عين الفقَر فإيّنِ دِ 
 ]حديث منكر[.  # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »إذا أقبَل املؤمُن على صالتِِه واجَهْتُه الرمحُة،   -  156

ذي التفتَّ  وأقبَل الرمحُن تَبارَك وَتعاىل عليِه بوجِهِه، فإذا التفَت يف صالتِِه قاَل الربُّ عزَّ وجلَّ: إيلَّ َعبدي َأان خرٌي لَك ِمن ال
 ، فإذا التفَت الثانيَة قاَل مثَل ذلَك، فإذا فعَل الثالثَة أقصَر الرمحُن عزَّ وجلَّ َعنه وأَمَر بصالتِِه فُضرَب هبا وجُهُه«. إليهِ 

  إسناده ضعيف.(: 360)  # الروض البسام 
 

 ِل، والتصفيُق للنساِء«. عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »التسبيُح يف الصالِة للرجا -  157
 ]صحيح، وإسناده أرجو أن يكون حسنًا كما ذكر المصنف[.  # اإليماء:
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عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، أيَن أضُع َبصري يف الصالِة؟ قاَل: »موضَع سجوِدَك اي أنُس«،   -  158

 قلُت: ال أستطيُع هذا اي رسوَل هللِا، هذا شديٌد، قاَل: »َففي املكتوبِة«. 
 ]الربيع بن بدر متروك[.  # اإليماء:

 
 صلى هللا عليه وسلم: »َمن َقهقَه يف الصالِة َقهقهًة شديدًة فعليِه الُوضوُء  عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللاِ  -  160

 والصالُة«. 
 ]في إسناده من لم أقف على حاله[. # اإليماء: 

 
عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الصالُة يف املسجِد احلراِم مئُة ألِف   -  161

 صالٍة، والصالُة يف َمسجدي عشرُة آالِف صالٍة، والصالُة يف مسجِد الرابطاِت ألُف صالٍة«. 
 : موضوع.(1073الضعيفة )# السلسلة 

 
َل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أحبَّ هللَا عزَّ وجلَّ أحبَّ القرآَن وَمن أحبَّ القرآَن  عن أنٍس قاَل: قا -  164

،  أحبَّين، وَمن أحبَّين أحبَّ قراَبيت وَأصحاب، وَمن أحبَّ هللَا وأحبَّ القرآَن وأحبَّين وأحبَّ َقراَبيت وَأصحاب أحبَّ املساجدَ 
ا أفنيُة هللِا وأبنيُتُه،  أِذَن يف رفِعها وابرَك فيها، مباركٌة مبارُك أهُلها، حمفوٌظ أهُلها، ميمونٌة ميموٌن أهُلها، هم يف مساجِدهم  فإهنَّ

 وهللاُ عزَّ وجلَّ يف حواِئِجهم، هم يف صالهِتم ويف ذكرِهم وهللاُ عزَّ وجلَّ َيوُط ِمن ورائِهم وتكفَل ِبرزاِقهم«. 
 الصنعاني قال ابن حبان فيه: دجال.  نعبد الرحمموسى بن  # اإليماء: 

 
رجاِت: انتظاُر الصالِة   -  165 عن عاصٍم، عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أال أُنبُئكم مبا يرفُع الدَّ

رَبَاِت«.   بعَد الصالِة، ونقُل األقداِم إىل اجلمعاِت، وإسباُغ الُوضوِء يف السَّ
 ( مختصرًا وقال: رواه البزار وعاصم بن بهدلة لم يسمع من أنس، وبقية رجاله ثقات. 237/ 1المجمع )  # اإليماء:

 
عن محيٍد الطويِل، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أال أخربُُكم عن الثالِث؟ أمَّا   -  166

رجاُت: فإسباُغ الُوضوِء ابلغدواِت، وانتقاُل األقداِم إىل اجلماعاِت، والصالُة بعَد الصالة، وأمَّا الكفاراُت: فإفشاُء   الدَّ
والصالُة ابلليِل والناُس نياٌم، وأمَّا الفضُل: فال تظلُم َمن ظلَمَك، وال تسيُء إىل َمن أساَء إليَك، وال  السالِم، وعرُض الطعاِم،

 َتقطُع َمن حرَمَك«. 
 ]إسناده تالف[.  # اإليماء:
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»أاَتين ربِّ عزَّ وجلَّ  عن قتادَة: حدثنا أنُس بُن مالٍك قاَل: َأاتان رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوماً فَأخربان فقاَل: -  168
  البارحَة يف َمنامي فوَضَع يَده بنَي كتفيَّ حَت وجدُت برَدها بنَي ثدييَّ فعلَّمين كلَّ شيٍء فقاَل: اي حممُد، قلُت: لَبيَك ربِّ 

رجاِت، قاَل: فما الكفاراتُ  ؟ قال: قلُت: إفشاُء  وَسعديَك، قاَل: فيَم خيتصُم املألُ اأَلعلى؟ قاَل: قلُت: يف الكفَّاراِت والدَّ
رجاُت؟ قاَل: قلُت: مشٌي على اأَلقداِم إىل   السالِم، وإطعاُم الطعاِم، وصلُة األرحاِم، والصالُة والناُس نِياٌم، قاَل: فما الدَّ

 اجلماعاِت، وإسباُغ الطُّهوِر يف املكروهاِت، وانتظاُر الصالِة بعَد الصالِة. قاَل: صدقَت«. 
 الصفار متروك. يوسف بن عطية # اإليماء:

 
َر يف بيِتِه مث َمشى إىل بيٍت ِمن بيوِت هللِا لُيؤدَي   -  169 عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن تطهَّ

 فريضَة هللِا، فُخطواتُه أحُدمها حتطُّ خطيئًة واأُلخرى ترفُع درجًة«.
 ]صحيح، وذكر أنس فيه وهم[.  # اإليماء:

 
أفضُل ِمن صالتِِه يف بيِتِه  عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »صالُة رجٍل يف مجاعٍة  -  171

 أربعنَي سنًة«، فقلُت: اي رسوَل هللِا صالُة يوٍم؟ قاَل: »اي أنُس، والذي بَ َعثين ابحلقِّ نبياً ال، بل صالٌة واحدٌة«.
 ك.أصبغ بن نباتة مترو  # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صلَّى أربعنَي يوماً يف الصفِّ األوِل عن مينِي   -  172

نيا حَت يَرى مقعَدُه ِمن اجلنِة، وَمن صلَّى َأربعنَي يوماً عن مينِي اإلماِم يف الص  مل فِّ األولِ اإلماِم ال تفوتُُه ركعٌة مل خيرْج ِمن الدُّ
 تفْتُه الركعُة اأُلوىل ُكتبْت له بَراءاتِن: براءٌة ِمن الناِر، وبراءٌة ِمن النفاِق«. 

 إسناده تالف.  # اإليماء:
 

 عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن مسَع النداَء فلم ُيْب فال صالَة له«.  -  173
 . والحسن مدلس وقد عنعنه. .(: رجاله ثقات286)  # الروض البسام 

 
كينُة، فإْن أصبَت فرجًة  -  174 عن أنٍس، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا مسعَت النداَء فأجْب وعليَك السَّ

 وإال فال ُتضيقنَّ على أخيَك، واقرْأ ما ُتسِمُع ُأذنيَك وال ُتؤِذ جاَرَك، وصلِّ صالَة مودٍع«. 
 ضعيف جدًا.  (:  2569الضعيفة ) # السلسلة  

 
 بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن عدَل ببزاِقِه عن املسجِد إجالاًل هلِل، وأماَط  عن أنسِ  -  175

 عنه اأَلذى، ومل ميُح امساً ِمن أمساِء هللِا ببزاٍق، كاَن ِمن ضنائِن عباِد هللِا«. 
 عبد هللا بن ضرار بن عمرو وأبوه ضعيفان.  # اإليماء:
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 عن أنٍس قاَل: قاَل النيبُّ عليه السالم: »لُتستُونَّ ُصفوَفكم أو لُيخاِلَفنَّ هللاُ بنَي ُوجوِهكم«. -  176

 حفص بن عمر الحوضي ثقة. وخالفه غير واحد في روايته عن شعبة فجعلوه من حديث النعمان بن بشير.  # اإليماء:
 

 للصفِّ األوِل ثالاثً وللصفِّ الثاين مرَّتنِي. عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم استغَفرَ  -  177
 

 عن أنِس بِن مالٍك، أنَّه صلَّى خلَف النيبِّ صلى هللا عليه وسلم ووراَءُه امرأٌة، حَت جاَء الناُس. -  178
 ]إسناده جيد[. # اإليماء:

 
 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم مبثِلِه.  -  179

 ولفُظ احلديِث الذي قبَله: »ِإذا أُقيمت الصالُة فال َتقوموا حَت تَ َروين«. 
( وقال: هذا يقال أخطأ فيه جرير وليس هذا من حديث أنس، إنما رواه  127/ 2أخرجه ابن عدي في ترجمة جرير بن حازم )# اإليماء: 
 بن أبي قتادة عن أبيه. عبد هللاثابت عن 

 
 فيهم الكبرَي  فْليتقِصْد هِبم، فإنَّ عن أنٍس، أنَّ نيبَّ هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن يقوُل: »َمن كاَن ِمن الناِس سبيل  -  1810

 والضعيَف وَذا احلاجِة«.
 

عن أنٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما طَلعت الشمُس يف يوٍم قطُّ أفضَل ِمن يوِم اجلمعِة، وال أحبَّ  -  182
 إىل هللِا عزَّ وجلَّ ِمنه«. 

السمين ضعيف  هو  عبد هللاوعبادته، وصدقة بن (: وفي السند أبان وهو ابن أبي عياش متروك على صالحه 435) # الروض البسام  
 الحديث. 

 
عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُعرَضْت عليَّ األايُم   -يَعين ابَن أب عياٍش  -عن أابَن  -  184

هذه النُّكتُة السوداُء يف هذا البهاِء   فرأيُت فضيلَة يوِم اجلمعِة وهباَءُه، ورأيُت فيه نكتًة مثَل الشامِة، فَأوَحَشتين فقلُت: ما 
 الساعُة تقوُم ِفيها«.  والنوِر؟ فقاَل: هذه

 .  إسناده ضعيف جداً # اإليماء:  
 

بِن بريدَة، عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َأاتين جربيُل مبثِل املرآِة، فقلُت:    عبد هللا عن    -   186
عنَدان سيُد األايِم، وهو عنَدان يوُم املزيِد، إنَّ ربَّك اُتَذ يف اجلنِة وادايً َأفيَح   َما هذه؟ قاَل: اجلمعُة أرَسَلين هللاُ هِبا ِإليَك، وهو 

يقوَن والشهداُء، مث حفَّت ابلكرسيِّ منابر ِمن ِمن مسٍك   أبيَض، فِإذا كاَن يوُم اجلمعِة نزَل على ُكرسيِّه ونزَل َمعه النبيوَن والصدِّ
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يقوَن والشهداُء، وَُييُء َأهُل الغرِف حَت َُيِلسوا ع  لى ذهٍب ُمكللة ابلزَّبرجِد واللؤلِؤ والياقوِت، فيجلُس عليها النبيوَن والصدِّ
قاَل:   الكثبِ  بَلى،  قَالوا:  َوْعدي؟  صدقُتكم  الذي  أَلسُت  قاَل:  وجِهه،  إىل  فَينظروَن  م  رهبُّ هلم  فيتجلَّى  األَبيِض،  املسِك  َمن 

حلُِّكم أَلسُت الذي َأمتمُت َعليكم نِعميت؟ قَالوا: بَلى، قاَل: هذا حملِّي وَوْعدي، فاسأَلوين، قَالوا: نسأُلَك الرِّضا، قاَل: ِرضاَي أُ 
فسأَلوا حَت انتَهْت رغبُتهم، فَأعطاهم ما مل خيطُْر على قلِب بشٍر ومل تَرُه    فاسأَلوين،  -وَأشَهَدهم على رضائِِه َعنهم    -  َداري

ن  عنٌي، مث ارتفَع عن ُكرسيِه وارتَفَع َأهُل الغرِف عن ُغرِفهم يف خيمٍة بيضاَء ِمن لؤلٍؤ ال فصَم فيها وال ِفصاَم، أو يف خيمٍة مِ 
،  راَء، أو خيمٍة ِمن زبرجدٍة خضراَء فيها أَلواهُنا، وِمنها غرُفها، وفيها َأهنارُها بذلَك، فيها مثارُها، فيها خدُمها وَأزواُجهاايقوتٍة مح

م عزَّ وجلَّ، لِيزَدادوا ِإليه نظراً  َعليهم كرامٌة، ، و َفليسوا إىل شيٍء أشدَّ شوقاً وال أشدَّ تطلعاً ِمنهم إىل يوِم اجلمعِة، لِينزَل ِإليهم رهبُّ
 فلذلَك ُدعَي يوُم اجلمعِة يوَم املَزيِد«.

 ]في إسناده صالح بن حيان ضعيف، وأسد بن موسى ويعقوب بن إبراهيم القاضي متكلم فيهم[.  # اإليماء:
 

كفِّه كاملرآِة  »َأاتين جربيُل يف   ُل: عن عثماَن، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقو  -  187
 البيضاِء فيها كالنكتِة السوداِء«، فذكَر حديَث اجلمعِة.

 ]إسناده ضعيف[.   # اإليماء:
 

 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن جاَء ِمنكم اجلمعَة فلَيغتسْل«.  -  190
 الفضل بن المختار منكر الحديث. # اإليماء:

 
 عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن إذا استَجدَّ ثوابً لبَسُه يوَم اجلمعِة.  -  191

 : موضوع.(1606الضعيفة )# السلسلة 
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صلَّى ليلَة اجلمعِة رَكعتنِي قرَأ فيهما بفاحتِة   -  192
 ا زُْلزَِلِت{ مخَس عشرَة مرًة آمنُه هللاُ ِمن عذاِب القرِب«.الكتاِب و }ِإذَ 

 ...( وقال: هذا حديث ال يصح، قال ابن حبان: وعبد هللا بن داود منكر الحديث جداً 427/ 2ذكره ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 
 

 عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كربََّ يف االسِتسقاِء واحدًة.  -  193
 إسناده ضعيف.(: 466)  # الروض البسام 

 
 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: جاَء أعرابٌّ إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي رسوَل هللِا، لقد أَتيناَك وَما لنا بعرٌي يئطُّ  -  195

 وال صيبٌّ يغط، مث أنشَد: 
 .. وقد ُشغلت أمُّ الصيبِّ عن الطفلِ .أَتيناَك والعذراُء يدمى لباهُنا
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 اجلوِع ضعفاً ما ميرُّ وما َيلي .. عن.وأَلقى بكفَّيِه الفَت استكانةً 
 .. ِسوى احلنظِل العاميِّ والعلهِز الفسلِ .وال شيَء مما أيكُل الناُس عنَدان 

 .. وأَين فراُر الناِس إال إىل الرسلِ .وليَس لَنا إال إليَك ِفراُران 
إىل السماِء فقاَل: »اللهمَّ اسِقنا غيثاً مغيثاً   فقاَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيرُّ رداَءه حَت صعَد املنرَب، مث رفَع َيديهِ 

«، فوهللِا مريئاً مريعاً غدقاً طبقاً، عاجاًل غرَي رائٍث، انفعاً غرَي ضارٍّ، متألُ به الضرَع، وتُنبُت به الزرَع، وحُتيي األرَض بعد موهِتا
طاِح يعجبوَن يصيحوَن: اي رسوَل هللِا الغرَق الغرَق، فقاَل  ما ردَّ َيديِه إىل حنرِِه حَت أَلقت السماُء َِبوراِمها، وجاَء َأهُل الب 

رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اللهمَّ َحوالينا وال َعلينا«، فاجناَب السحاُب حَت َأحدَق ابملدينِة كاإلكليِل، فضِحَك  
 لقرَّْت َعيناُه، َمن يُنِشُدان قوَله؟« فقاَم  طالٍب لو كاَن حياً أبو رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم حَت َبدت نواجُذُه مث قاَل: »

 عليُّ بُن أب طالٍب فقاَل: اي رسوَل هللِا، كأنَّك َأردَت قوَله: 
 .. مثاُل الَيتامى ِعصمٌة لأَلراملِ .وأَبيَض ُيسَتسقي الَغماُم بوجِههِ 

ك ِمن آِل هاشمٍ   .. فُهم عنَده يف نعمٍة وفواِضلِ .يلوُذ به اهلالَّ
 .. وملَّا نُقاتل دونَه ونناضلِ . هللا يبزي حممداً كذبُتم وبيتِ 

 .. ونذهَل عن أَبنائِنا واحلالئلِ . ونسلُمُه حَت ُنصرََّع حوَله
 فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأَجْل«، وقاَم رجٌل ِمن كنانَة فقاَل: 

 .. ُسقينا بوجِه النيبِّ املطرْ .لَك احلمُد واحلمُد ممن شكرْ 
 .. ِإليه وَأشخَص ِمنه البصرْ . خاِلَقه دعوةً َدعى هللاَ 

 .. وَأسرَع حَت رأَينا املطرْ .ومل يُك إال كَلفِّ الرداءِ 
 .. َأغاَث به هللاُ عليا مضرْ .وفاَق الَعوايل وعمَّ البقاع

ه  طالٍب أبيُض ُذو غررْ أبو .. .وكاَن كما قاَله عمُّ
 العياُن ِلذاَك اخلربْ .. وهذا .به هللاُ َيسقيَك صوَب الغمامِ 

 .. وَمن يكُفر هللَا يْلَق الغريْ .فَمن يشُكر هللَا يَ ْلق املزيد
 فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِإن يُك شاعٌر َُيِسُن فَقد َأحسنَت«. 

 ]سعيد بن خثيم قال الحافظ: صدوق رمي بالتشيع له أغاليط، ومسلم المالئي ضعيف[.  # اإليماء:
 

اثبٍت قاَل: صلَّى بنا أنٌس فقاَم فيما يَنبغي له أْن يَقعَد، وقعَد فيما يَنبغي له أْن يَقوَم، فسجَد َسجدتنِي،   عن -  196
م كانوا يَفعلوَن ذلَك.   َث عن أصحاِبه أهنَّ  وحدَّ

 رجاله ثقات.  # اإليماء:
 

 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اجَعلوا لِبيوِتكم حظاً ِمن صالِتكم«.  -  198
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(: ابن أبي مريم هو سعيد بن الحكم، وابن فروخ له مناكير، وابن جريج مدلس وقد عنعنه، وعطاء هو ابن أبي 416)  # الروض البسام 
 (.2680مسلم الخراساني صدوق يهم كثيرًا كما قال الحافظ. وضعفه األلباني في الضعيفة )

 
أاب ذرٍّ، إنَّ النهاَر اثنا عشَر ساعًة، فأعدَّ لكلِّ  عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ألب ذرٍّ: »اي  -  199

ى أربعاً ساعٍة ركعًة وَسجدتنِي يذُر هللاُ هبا ما كاَن عليَك ِمن ذنٍب، اي أاب ذرٍّ َمن ُيصلي رَكعتنِي مل يُكتْب ِمن الغافلنَي، وَمن صلَّ 
لشرُك، وَمن صلَّى ثِنيت عشرَة ركعًة َبىن هللاُ له بيتاً يف اجلنِة«،  ُكتَب ِمن املُسبحنَي، وَمن صلَّى ِستاً مل يبَق له يوَمئٍذ ذنٌب إال ا 

 عليَك«. قاَل: اي رسوَل هللِا، أمجيعاً أم َشَت؟ قاَل: »ال 
 ]أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب متروك كذبه كثيرون وقالوا: يضع الحديث، وعم أحمد هذا وجده لم أر لهما ترجمة[.  # اإليماء:

 
 عن أنٍس قاَل: َكانوا يَقولوَن: صالٌة قبَل الظهِر َتعدُل صالَة الليِل.  -  202

 
عن مالِك بِن ديناٍر قاَل: سألُت أنَس بَن مالٍك عن قوِل هللِا َتعاىل: }تَ َتَجاَف ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع{ ]السجدة:   -  203

ُيصلُّون ما بنَي املغرِب والعشاِء، فنزلْت ِفيهم هِذه اآليُة:   [، قاَل: انٌس ِمن أصحاِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم 16
 }تَ َتَجاَف ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع{.

 الحارث بن وجيه ضعيف.  # اإليماء:
 

ه عن أنِس بِن مالٍك خادِم رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كانْت ل  -  204
، ويف الثانيِة  ِبُم الكتاِب و إىل هللِا حاجٌة فلُيسبغ الُوضوَء ولُيصلِّ رَكعتنِي، وليقرْأ يف الركعِة اأُلوىل بفاحتِة الكتاِب وآيٍة الُكرسيِّ

 فريٍد،  [، فإذا فرَغ ِمن صالتِِه َيدعو هبذا الدعاِء، وهو: اي مؤنَس كلِّ وحيٍد، واي صاحَب كلِّ 285}آَمَن الرَُّسوُل{ ]البقرة:  
ماواِت  واي قريباً غرَي بعيٍد، واي شاهداً غرَي غائٍب، واي غالباً غرَي مغلوٍب، اي حيُّ اي قيوُم، اي ذا اجلالِل واإلكراِم، اي بديَع الس

أسأُلَك ابمِسَك بسِم هللِا واألرِض، اللهمَّ إيّنِ أسأُلَك ابمسَك بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، احليِّ القيوِم الذي ال أتُخُذه ِسنٌة وال نوٌم، و 
ِمن   القلوُب  له  ووِجَلْت  األصواُت،  له  وخشعْت  الرقاُب،  له  وخضعْت  الُوجوُه،  له  َعَنْت  الذي  القيوِم  احليِّ  ابلرحيِم،  الرمحِن 

 فعَل ب َكذا وَكذا«. خشيِتِه، َأن ُتصلَي على حممٍد وعلى آِل حممٍد، وَأن جتعَل يل ِمن َأمري فرجاً، وِمن كلِّ همٍّ وغمٍّ خمرجاً، وت
(: روى عنه شيخ اإلسالم الهكاري حديثًا باطاًل، ثم نقل 374/  2وقال ابن حجر في ترجمة الحسين بن علي الحسيني في اللسان )# اإليماء:  

 كالم ابن عساكر مختصرًا. 
 

 عن أنٍس قاَل: ُكنا ِإذا نَزْلنا َمنزاًل سبَّحنا حَت حَنطَّ الّرِحاَل. -  206
 . ال نسبح حتى نحل الرحال ... ( من طريق شعبة بلفظ:2551هو عند أبي داود ) # اإليماء:

 
 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كثُرْت صالتُُه ابلليِل َحُسَن وجُهُه ابلنهاِر«.  -  207
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اتفق أئمة  (، وقال الحافظ: 1333والحديث أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد هللا ) جبارة بن المغلس وشيخه كثير ضعيفان.# 
 . شريكالحديث أنه من قول  

 
يَة عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه كاَن إذا قاَم ِمن الليِل يَقرتُئ زَمزَم قراءَتَه إال أنَّه يُفِهمنا اآل -  208

 بعَد اآليِة، قلُت: اي رسوَل هللِا، أال ترَفُع صوَتَك ابلقرآِن؟ قاَل: »أكرُه أْن ُأوذَي به رَفيقي وأهَل بَييت«. 
 ضعفه بعضهم[.  الملك أيضاً عبد ]الركن الشامي ضعفوه، ومحمد بن  اإليماء:# 
 

أَي َُّها اْلَكاِفُروَن{  عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يقرأُ يف الوتِر ب  }َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى{ و }ُقْل ايَ  -  210
ُ َأَحٌد{.  و }ُقْل ُهَو اَّللَّ

 
 عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »املوُت كفارٌة لكلِّ مسلٍم«.  -  213

: عن عاصٍم األحوِل قاَل: دَخْلنا على أنِس بِن مالٍك نُعزيِه على ابٍن له، فُقلنا له: اي أاب محزَة، إنَّه  ويف  روايِة اإلمساعيليِّ
 لَنرجو له النَّعيَم، قاَل: وأكثَر ِمن ذلَك، مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »املوُت كفارٌة لكلِّ مؤمٍن«. 

 : موضوع.(4685عيفة )الض# السلسلة  
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ العبَد لُيعاجلُ كرَب املوِت وسكراِت املوِت، وإنَّ  -  215
 مفاِصَله لُيسلُم بعُضها على بعٍض، تقوُل: تفارُِقين وأفارُِقَك إىل يوِم القيامِة«. 

 بل موضوع[.  اسناده واه جدا]# اإليماء: 
 

 عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قَتُل الصرِب جهُد البالِء«.  -  216
 (.3470السائب سلم بن جنادة ثقة ربما خالف، وقد خولف في رفعه، انظر الضعيفة )أبو  # اإليماء:

 
مثُد، أجالُه للبصِر، وأنبُتُه لألشعاِر، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خرُي ُكْحِلكم اإل -  220

 وخرُي ثياِبكم البيُض، ألِبسوها أحياءَكم، وكفِّنوا هبا َمواتكم«. 
 ]إسناده حسن بمتابعاته وشاهده[.  # اإليماء:

 
 221  -   ، عن أنٍس قاَل: كنُت قاعدًا مع رسوِل هللِا، فمرَّت به جنازٌة فقاَل: »ما هِذه اجلنازُة؟« َفقالوا: جنازُة فالٍن الفاليّنِ

وكاَن َيبُّ هللَا ورسوَله، ويعمُل بطاعِة هللِا وَيسعى فيها، فقاَل: »َوجبْت َوجبْت َوجبْت«، ومرَّت ُأخرى فقاَل: »ما هِذه؟«  
، وكاَن يُبغُض هللَا ورسوَله، ويعمُل مبعصيِة هللِا وَيسعى فيها، فقاَل: »َوجبْت َوجبْت َوجبْت«. َفقالوا: هِذه   جنازُة فالٍن الفاليّنِ

بْت؟  َفقالوا: اي رسوَل هللِا، ما قوُلَك يف جنازٍة والثناِء عليها أُثيَن على األوِل خريًا وأُثيَن على اآلخِر شرًا، قوُلَك فيها: َوج 
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 عم أاب بكٍر، إنَّ هلِل عزَّ وجلَّ مالئكًة يف األرِض تَنطُق على ألسنِة َبين آدَم مبا يف املرِء ِمن اخلرِي والشرِّ«. قاَل: »نَ 
 (.  1694صححه األلباني في الصحيحة ) # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: ُأيَت رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم جبنازٍة لُيصلَِّي عليها، فقاَل: »ما َتقولوَن؟« قَالوا: ال   -  222

ا  وَغفَر له منعلُم إال خريًا، قاَل: »لكنَّ هللَا َتعاىل يعلُم غرَي ما علمُتم«، قَالوا: اي رسوَل هللِا، فما حالُُه؟ قاَل: »قبَل شهاَدَتكم، 
 ال َتعلموَن«.

 ]حسن لغيره[.  # اإليماء: 
 

 عن مكحوٍل قاَل: سألُت أنَس بَن مالٍك: كنُتم تَتوضؤَن إذا شهدُُت اجلنازَة؟ قاَل: أمَّا فيما َخال َفال.  -  226
 مقبول إذا توبع وإال فلين، ولم أجد من تابعه، فاإلسناد ضعيف[.  عبد هللا]في إسناده يزيد بن  # اإليماء:

 
 عن محيٍد، عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم صلَّى على النَّجاشيِّ فكربََّ عليِه أربعاً.  -  228

 . ولكنه في الصحيح من حديث غير أنس[. .]ضعيف بهذا اإلسناد # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إذا صلَّى على جنازٍة كربََّ عليها أربعاً، وإنَّه   -  229
 كربََّ على محزَة سبعنَي تكبريًة. 

 ويف روايٍة: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إذا صلَّى على جنازٍة كربََّ عليِه أربعاً. 
 لنيبَّ صلى هللا عليه وسلم صلَّى على محزَة سبعنَي صالًة. ويف ُأخرى: أنَّ ا

 ]فيه سعيد بن ميسرة منكر الحديث[.# اإليماء: 
 

عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كربَّ على أهِل بدٍر سبَع َتكبرياٍت، وعلى َبين   -  230
نيا. هاشٍم تسَع َتكبرياٍت، وكاَن آِخُر   صالتِِه أربعاً حَت خرَج ِمن الدُّ

أحمد:  أبو هرمز نافع قال الحاكم أبو لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. و  :(266معجم الشيوخ لتاج الدين السبكي )ص  # اإليماء:
 هرمز الذي يروي عن أنس بن مالك ضعيف. أبو ليس بالقوي عندهم، وقال يحيى بن معين: 

 
عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم وقَف على قرِب رجٍل ِمن أصحاِبِه حنَي فرَغ ِمنه، فقاَل: »إانَّ  -  231

نَك بقبوٍل هلِل وإانَّ إليِه راجعوَن، اللهمَّ نزَل بَك خري َمنزوٍل به، جايف األرَض عن َجنبيِه، وافتْح أبواَب السماِء لروِحِه، واقبْلُه مِ 
 سٍن، وثبِّْت عنَد السائِل منطَقُه«.ح

 ]عطاء لم يسمع من أنس، ولم أدر من هو ابن أبي أسيد هذا[.  # اإليماء:
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عن أنٍس، أنَّ أاب بكٍر رضي هللاُ عنه رَأى ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم خفًة، فاستأَذنه إىل )بنت؟( خارجَة   -  232

ا جاَء  ى  أبو فأِذَن له، مث ُتويَف رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف تلَك الليلِة، فلمَّ بكٍر والنيبُّ صلى هللا عليه وسلم ُمسجَّ
 ِهِه، مث قاَل: ما كاَن هللاُ لُيذيَقَك املوَت مرَّتنِي، أنَت أكرُم على هللِا ِمن ذلَك.فكشَف الثوَب عن وج

 
َب   -  233 به هللاُ، وَمن كذَّ َب بعذاِب القرِب عذَّ عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كذَّ

َب بشفاَعيت   فال أدَخَله هللاُ فيها«. ابحلوِض فال سقاُه هللاُ ِمنه، وَمن كذَّ
بَه هللاُ، وَمن مل يؤمْن بشفاَعيت فال جعَلُه هللاُ فيها«.   وروايُة الشجريِّ خمتصرٌة: »َمن مل يُؤمْن بعذاِب القرِب فعذَّ

 ن أبان[. وفي إسناد الشجري درست بن زياد وهو ضعيف. ب ]سنده ضعيف من أجل الحكم بن سنان، ويزيد  # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يقوُل هللاُ تعاىل ملَلِك املوِت عليه السالُم: انطِلْق   -  234
، قاَل: فيأتيِه مَلُك املوِت عليه السالُم وَمع ه مخُسمئٍة إىل وليِّي فاْئتين به، فإيّنِ قد بلوتُُه ابلضراِء والسراِء فوجدتُُه حيُث ُأحبُّ

املالئكِة عليهم السالُم َيملوَن َمعهم أكفاانً وحنوطاً ِمن اجلنِة، وَمعهم ضبائُر الرَياِن، أصُل الرَيانِة واحٌد، يف رأِسها   ِمن
عشروَن لوانً، لكلِّ لوٍن ريٌح ِسوى ريِح صاحِبِه، واحلريُر األبيُض فيه املسُك، فيأتيِه مَلُك املوِت عليه السالُم فيجلُس عنَد  

بسُط ذلَك احلريَر واملسَك حتَت ذقِنِه، ويُفتُح له ابٌب إىل اجلنِة فإنَّ نفَسُه لتعلُل هناَك مرًة ِبزواِجها، ومرًة بكسوهِتا،  رأِسه، وي
 ومرًة بثمارِها«،

وماٍء   قاَل: »ويقوُل مَلُك املوِت عليه السالُم: اخُرجي أيُتها الروُح الطيبُة إىل ِسدٍر خمضوٍد، وطلٍح منضوٍد، وظلٍّ ممدوٍد،
ا يلتمُس بلطِفِه حَتبب اً إىل ربِّه  مسكوٍب، وَلَمَلُك املوِت أشدُّ لطفاً ِبه ِمن الوالدِة بولِدها، فيعرُف أنَّ تلَك الروَح حبيبٌة إىل رهبِّ

اَلِئَكُة طَيِِّبنَي يَ ُقوُلوَن َساَلٌم{ وِرضاُه عنه، َيسلُّ روَحه كما ُتسلُّ الشعرُة ِمن العجنِي، قاَل هللاُ عزَّ وجلَّ: }الَِّذيَن تَ تَ َوفَّاُهُم اْلمَ 
[، يقوُل  89،  88( فَ َرْوٌح َوَرَْيَاٌن َوَجنَُّت نَِعيٍم{ ]الواقعة: 88[، وقاَل عزَّ وجلَّ: }فََأمَّا ِإْن َكاَن ِمَن اْلُمَقرَِّبنَي )32]النحل: 

 قيُله«. عزَّ وجلَّ: روٌح ِمن جهِد املوِت، ورَياٌن يُتلقَّى به وجُهُه، ونعيٌم مَ 
  »فإذا قَبَض ملُك املوِت روَحه قاَلت الروُح للجسِد: جزاَك هللاُ عينِّ خريًا، فقد كنَت سريعاً إىل طاعِة هللِا، بطيئاً عن معصيةِ 

 ابٍب ويقوُل اجلسُد للروِح مثَل ذلَك، قاَل: وتَبكي عليه بقاُع األرِض اليت كاَن يُطيُع هللَا عليها، وكلُّ  هللِا، فقد جنوَت وأجنيَت،
فإذا ُوضَع يف قربِِه جاءْته صالتُُه فكانْت عنَد مييِنِه، وجاَء   ِمن السماِء كاَن ينزُل ِمنه رزقُه ويصعُد ِمنه عمُله أربعنَي ليلًة،

فقاَم انحيًة   صياُمُه فكاَن عنَد يسارِِه، وجاَء الذِّكُر فكاَن عنَد رأِسِه، وجاَء مشُيُه إىل الطاعِة فكاَن عنَد رجليِه، وجاَء الصربُ 
اسرتاَح اآلَن  ِمن القرِب، قاَل: فيبعُث هللاُ ُعُنقاً ِمن العذاِب فيأتيِه عن مييِنِه، فتقوُل الصالُة: إليَك عنه مازاَل عمَرُه دائباً قائماً 

ذلَك، ال أيتيِه ِمن موضٍع إال  حنَي ُوضَع يف قربِِه، فيأتيِه عن يسارِِه فيقوُل الصياُم مثَل ذلَك، ِمن كلِّ انحيٍة أيتيِه خياَطُب مبثلِ 
سي ]إال أيّنِ  وجَد ويلَّ هللِا قد أخَذ ُجنَّته عنَد ذلَك، قاَل: فيقوُل الصرُب لسائِر األعماِل: أَما إنَّه مل مينْعين َأن ُأابِشَره أان بَنف

 امليزاِن والصراِط«. نظرُت ما عندَكم، فإْن عجزُُت كنُت أان صاحَبه[، فأمَّا إذا أجزْأُت فَأان ُذخٌر له عنَد 
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قاَل: »فيبعُث هللاُ مَلكنِي أبصاُرمها كالربِق اخلاطِف، وأصواهُتما كالرعِد القاصِف، وأنياهُبما كالصَّياصي، وأنفاُسهما كاللهِب 
هلما: منكٌر ونكرٌي،  يطآِن يف أشعاِرمها، بنَي منكيبِّ كلِّ واحٍد ِمنهما مسريُة َكذا وَكذا، قد نُزعْت ِمنهما الرمحُة والرأفُة، يقاُل 

ن  مع كلِّ واحٍد ِمنهما مطرقٌة ِمن حديٍد، لو اجتمَع عليها ربيعُة ومضُر مل يُِقلِّوها، فيْأتيانِه فيقوالِن له: َمن كنَت تعبُد؟ ومَ 
؟ فقاَل رسوُل هللِا  ربَُّك؟ وَمن نبيَُّك؟« قَالوا: اي رسوَل هللِا، وَمن يطيُق الكالَم عنَد ذلَك وأنَت َتصُف ِمن املَلكنِي ما تصفُ 

نْ َيا َويف اآْلِخَرِة وَ  ُ الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِل الثَّاِبِت يف احْلََياِة الدُّ ُ َما صلى هللا عليه وسلم: }يُ ثَ بُِّت اَّللَّ ُ الظَّاِلِمنَي َويَ ْفَعُل اَّللَّ ُيِضلُّ اَّللَّ
ُأشرُك به شيئاً، واإلسالُم ِديين الذي دانْت به األنبياُء، ونَبيي حممٌد   [، قاَل: »فيقوُل: كنُت أعبُد هللَا ال 27َيَشاُء{ ]إبراهيم:

 صلى هللا عليه وسلم خاُُت األنبياِء.
  فيقوالِن له: صدقَت، فَيدفعاِن القرَب ِمن بنِي يديِه أربعنَي ذراعاً، وِمن خلِفه كذلَك، وعن مييِنِه كذلَك، وعن يسارِِه كذلَك، مث

 جنوَت آخر ما عليَك، قاَل: فَوالذي نفُس حممٍد بيِدِه إنَّه ليصُل إىل قلِبِه عنَد ذلَك فرحٌة ال تُردُّ أبدًا، مث  يقوالِن له: ويلَّ هللاِ 
َفوالذي  يقوالِن له: ويلَّ هللِا انظْر فوَقَك، فينظُْر فوَقه فإذا ابٌب مفتوٌح ِمن اجلنِة، فيقوالِن له: ويلَّ هللِا هذا منزُلَك، قاَل: 

 ِه إنَّه ليصُل إىل قلِبِه فرحٌة ال تُردُّ أبدًا«. نَفسي بيدِ 
: وقالْت عائشُة: يُفتُح له تسعٌة وتسعوُن ابابً ِمن اجلنِة، فيأتيِه ِمن روِحها وبرِدها حَت يبعَثُه هللاُ   إليها.  قاَل يزيُد الرَّقاشيُّ

ىل عدوِّي فاْئتين به، فإيّنِ قد بسطُت له رِزقي، وسربلُتُه  قاَل أنُس بُن مالٍك يف حديِثِه: »فيقوُل هللاُ ملََلِك املوِت: وانطِلْق إ
وَمعه  نِعميت، فاْئتين به، فألَنتقَمنَّ ِمنه، قاَل: فيأتيِه مَلُك املوِت يف أكرِه صورٍة رآها أحٌد ِمن الناِس، له اثنتا عشرَة عيناً، 

الُم َيملوَن َمعه سياطاً ِمن مجِر جهنَم، فيأتيِه مَلُك املوِت  ُسفوٌد ِمن انٍر كثرُي الشوِك، ومعه مخُسمئٍة ِمن املالئكِة عليهم الس
فوِد يف كلِّ عرٍق ِمنه، فينزُع روَحه ِمن أظفارِ  فوِد ضربًة، فتغيُب كلُّ شوكٍة ِمن ذلَك السُّ َقدميِه  عليه السالُم فَيضربُُه بذلَك السُّ

ئكُة وجَهه وُدبَره بتلَك السياِط، مث كذلَك إىل صدرِِه، مث كذلَك إىل  فُيلقيها يف َعقبيِه، وَيسكُر عدوُّ هللِا سكرًة، فتضرُب املال
 حلِقِه، مث يقوُل مَلُك املوِت عليه السالُم: اخُرجي أيُتها الروُح إىل مَسوٍم ومَحيٍم وظلٍّ ِمن َيموٍم ال ابرٍد وال كرمٍي«.

، فقد كنَت سريعاً يف معصيِة هللِا، بطيئاً يف طاعِة هللِا، فقْد  »فإذا قَبَض ملُك املوِت روَحه قاَل الروُح للجسِد: جزاَك هللاُ شراً 
اجلسُد للروِح مثَل ذلَك، قاَل: وتلعُنُه بقاُع األرِض اليت كاَن يَعصي هللَا عليها، وكلُّ ابٍب ِمن   هلكَت وَأهلكَت، ويقولُ 

ربِِه ضيَق هللاُ عليِه قربَُه حَت َُتتلَف فيه أضالُعُه، وتدخَل السماِء ينزُل ِمنه رزقُه ويصعُد ِمنه عمُله أربعنَي ليلًة، فإذا ُوضَع يف ق
  الُيمىن يف الُيسرى والُيسرى يف الُيمىن، قاَل: ويبعُث هللاُ عليه َأفاعي دمهاً كأعناِق اإلبِل، فتأخُذ ِبرنبِتِه وإهباَمي قدميهِ 

 فَيقرضانِِه حَت يَلتقياِن يف وسِطِه«.
فِة، أبصاُرمها كالربِق، وأنياهُبما كالصَّياصي، وأنفاُسهما كاللهِب، َيطئاِن يف أشعاِرمها،  قاَل: »ويبعُث هللاُ مَلكنِي ع لى تلَك الصِّ

احٍد ِمنهما بنَي َمنكيب كلِّ واحٍد ِمنهما مسريُة َكذا وَكذا، وقد نزَع هللاُ ِمنهما الرأفَة والرمحَة، يُقاُل هلما: منكٌر ونكرٌي، مع كلِّ و 
لو اجتمَع ربيعُة ومضُر مل يُِقلِّوها، فيأتيانِِه فيضرابنِِه ضربًة يتطايُر شررًا يف قربِِه، مث يعوُد كما كاَن، فيقوالِن  مطرقٌة ِمن حديٍد،

رابنِِه  له: عدوَّ هللِا، ما كنَت َتعبُد؟ وما ِديُنَك؟ وَمن نبيَُّك؟ فيقوُل: ال َأدري، فيقوالِن: عدوَّ هللِا ال َدريَت وال َتليَت، ويض
 له:  ًة يتطايُر شررًا يف قربِِه، مث يعوُد كما كاَن، مث يقوالِن له: عدوَّ هللِا انظْر فوَقَك، فإذا ابٌب مفتوٌح إىل اجلنِة، فَيقوالنِ ضرب

 عدوَّ هللِا، لو كنَت أطعَت هللَا لكاَن هذا منزَلَك، 
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بدًا، فيقوالِن له: عدوَّ هللِا انظْر إىل حتِتَك، فينظُر حتَتُه فإذا  قاَل: فَوالذي نفُس حممٍد بيِدِه، إنَّه ليصُل إىل قلِبِه حسرٌة ال تُردُّ أ
رٌة ال  ابٌب مفتوٌح إىل الناِر، فيقوالِن له: عدوَّ هللِا، هذا منزُلَك، فَوالذي نفُس حممٍد بيِدِه، إنَّه ليصُل إىل قلِبِه عنَد ذلَك حس 

 تُردُّ أبدًا«.
: قالْت عائشُة: ويُ   فتُح له تسٌع وتسعوَن ابابً إىل الناِر، فيأتيِه ِمن حّرِها ومَسوِمها حَت يَبعَثه هللاُ إليها. قاَل يزيُد الرَّقاشيُّ

. ...( من رواية أنس ين مالك عن تميم الداري مرفوعًا: هذا حديث عجيب السياق4558قال الحافظ بعد أن ذكره في المطالب )# اإليماء: 
المناكير، كان ال يضبط األسانيد فيلزق بأنس رضي هللا عنه كل شيء يسمعه من غيره، ودونه أيضا ويزيد الرقاشي سيء الحفظ جدًا كثير 

 من هو مثله أو أشد ضعفًا. قلت: يعني ضرار بن عمرو وبكر بن خنيس.
 

س  -  236 ابلصدقِة  ليدرأُ  وجلَّ  عزَّ  هللَا  »إنَّ  قاَل:  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللِا  رسوِل  عن  مالٍك،  بِن  أنِس  ِمن  عن  ميتًة  بعنَي 
 السوِء«.

: سبعنَي فتنًة ِمن السوِء.   ويف روايِة البغويِّ
 (: ضعيف.5308الضعيفة )# السلسلة 

 
 «. عن سعِد بِن سنان، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اتَّقوا الناَر ولو بِشقِّ مترةٍ  -  239

 ]حديث صحيح[.  # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إْن أاتَك السائُل على فرٍس ابسٌط   -  241
 كفَّه فقد وجَب احلقُّ ولو بِشقِّ مترٍة«. 

 (.1378أبو هدبة كذبه أبو حاتم وغيره. وله شواهد ال يفرح بها أوردها األلباني في الضعيفة ) # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كتَب إىل ُعماِلِه يف ُسنِة الصدقاِت: أنَّ يف أربعنَي شاٍة شاًة   -  242
 إىل عشريَن ومئٍة، وذكَر حديَث الّصدقاِت.

 هو في الصحيح من رواية أنس بن مالك، عن أبي بكر الصديق مطواًل.  # اإليماء:
 

عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ألْن ُأطعَم أخاً يل يف هللِا لقمًة أحبُّ إيلَّ ِمن أْن أتصدَق   -  243
ُه أحبُّ إ َق بعشريَن درمهاً، وَلعشروَن درمهاً أُعطيهما إايَّ ُه أحبُّ إيلَّ ِمن أْن أتصدَّ يلَّ ِمن أْن بِدرمهنِي، وَلدرمهاِن ُأعطيهما إايَّ

 تَق رقبًة«. ُأع
 : موضوع.(307الضعيفة )# السلسلة  

 
وأحسُنها   -  244 أجرًا  أفضُلها  اننرِي؟  الدَّ خبرِي  أنبُئكم  »أال  وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللِا  رسوُل  قاَل  قاَل:  مالٍك  بِن  أنِس  عن 
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ذي أَنفقَته على والِدَك، مث الذي يليِه الديناُر  أجرًا، أما أفضُلها أجرًا الديناُر الذي أَنفقَته على والدِتَك، مث الذي يَليِه الديناُر ال
 هللِا الذي أَنفقَته على نفِسَك وعياِلَك، مث الذي يليِه الديناُر الذي أَنفقَته على قرابِتَك، وأحسُنها الديناُر الذي أَنفقَته يف سبيلِ 

 عزَّ وجلَّ«.
دينارًا وَأفضُلها ديناراً على والديَك، وأفضُل األربعِة الداننرِي الباقيِة   ويف روايِة ابِن خملٍد: »أال ُأخربُكم عن مخسِة داننرَي َأحسُنها 

وأهِلَك   وولِدَك  زوِجَك  على  أنفقَتُه  دينار    - ديناٌر  ذكُر  اخلُلديِّ  من كتاِب  ذي   - وسقَط  على  أَنفَقتُه  ديناٌر  الداننرِي  وأفضُل 
  عزَّ َوَجلَّ«. َقرابِتَك، وَأحسُنها الديناُر الذي أَنفقَتُه يف سبيِل هللاِ 

 ]مداره على الربيع بن صبيح ويزيد الرقاشي، وكالهما ضعيف[.  # اإليماء:
 

َق مبا بقَي. -  245 نِة تصدَّ  عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم إذا دخَل على أهِلِه قوُت السَّ
 ]صحيح بلفظ آخر[.  # اإليماء:

 
عن أب عماٍر، عن أنِس بِن مالٍك رمحه هللاُ قاَل: خرَج علينا رسوُل هللِا يف آخِر يوٍم ِمن شعباَن فقاَل: »أيُّها الناُس  -  247

هل َتدروَن ما َتستقبلونَه؟ وهل َتدروَن ما يستقبُلكم؟« قُلنا: اي رسوَل هللِا، نزَل وحٌي أو حضَر عدوٌّ أو حدَث أمٌر؟ قاَل:  
يستقبُلكم وَتستقبلونَه، أال وإنَّ هللَا عزَّ وجلَّ ليَس بتارٍك صبيحَة الصوِم أحدًا ِمن أهِل القبلِة إال َغفَر له«   »هذا شهُر رمضانَ 

الناِس فقاَل: ُطوىب للُمنافقنَي، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عليَّ ابلرجِل«، فُأيتَ به، فقاَل:   فَنادى رجٌل ِمن َأقصى
اَق ذرُعَك؟« فقاَل: اي رسوَل هللِا، ذكرَت أهَل القبلِة واملنافقوَن هم ِمن أهِل القبلِة، فقاَل: »أال إنَّ النفاَق  »مايل أراَك ض

 اِذبوَن«.حاَل بيَنهم وبنَي القبلِة، أال وإنَّ املنافقنَي ليَس هلم َههنا نصيٌب، ليَس هم ِمنا وال حنُن ِمنهم، أال إنَّ املنافقنَي هم الك
 [.  إسناده ضعيف جداً ] ء:# اإليما

 
عن زايِد بِن ميمون، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: ملا قَ ُرَب رمضاُن َخطَبنا رسوُل هللاُ صلى هللا عليه وسلم عنَد صالِة   -  248

وا«، قاَل: وكاَن عمُر بُن اخلطاِب ان وا له واسَتعدُّ ئياً،  املغرِب خطبًة خفيفًة قاَل: »استقبَ َلكم رمضاُن واستقبَ ْلُتموه، َأال فَأِعدُّ
: اي رسوَل هللِا، عدوٌّ َحَضَر؟ قاَل: »ال، ولكْن رمضاُن استقبَ َلكم واستقبَ ْلُتموه، أال وإنَّه ال يَبقى أحٌد ِمن أهِل  قاَل: فقالَ 

 القبلِة إال َغَفَر هللاُ له أوَل ليلٍة ِمن رمضان«.
 شهِر رمضاَن إال َغفَر له«. وروايُة الشجري خمتصرٌة: »إنَّ هللَا ليَس بتارٍك أحدًا ِمن املسلمنَي صبيحَة أوِل يوٍم ِمن

 : موضوع.(296الضعيفة )# السلسلة  
 

عن أب هرمز، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لو أِذَن هللاُ تعاىل للسماواِت   -  250
رت َمن صاَم شهَر رمضاَن ابجلنِة«.   واألرِض َأن تنطَق لبشَّ

عن أنِس بِن مالٍك قال: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لو أِذَن هللاُ للسمواِت   ( 268/  1أمايل الشجري ) ويف 
 واألرِض َأن يتكلَّما لقالَتا: اجلنُة ِلمْن صاَم شهَر رمضاَن«.
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 [.  إسناده ضعيف جداً ]# اإليماء: 
 

عن أنٍس قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إذا جاَء شهُر رمضاَن قاَل للناِس: »قد جاءَكم شهُر رمضاَن، تُفتُح   -  251
فاِجِر  فيه أبواُب اجلنِة، وتُغلُق أبواُب الناِر، وتُغلُّ فيه الشياطنُي، ويُعطى املؤمُن فيه ِمن القوِة للقياِم والصالِة، وهو نقمٌة لل

 غفالِت الناِس، َمن ُحرَم خريَُه فقد ُحرَِم«.يَغتنُم فيه 
(: وهذا لم يقل فيه عن أنس غير نعيم،  18/  7نعيم بن حماد صدوق يخطئ كثيرًا، وهذا الحديث مما أخطأ فيه، قال ابن عدي ) # اإليماء:

 وإنما يرويه معمر، عن الزهري، عن ابن أبي أنس، عن أبيه، عن أبي هريرة.
 

ثنا موالي أنُس بُن مالٍك قاَل: صعَد رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »آمنَي«، مث   -  253 عن موسى الطويِل: حدَّ
  صعَد فقاَل: »آمنَي«، مث صعَد فقاَل: »آمنَي«، فقاَل له معاُذ بُن جبٍل: اي رسوَل هللِا، صعدَت فأمَّنَت ثالاثً، قاَل: »نَعم، إنَّ 

يَت بنَي يديِه فلم ُيصلِّ عليَك فماَت فدخَل الناَر فأبعَدُه هللاُ عزَّ وجلَّ، ُقل: آمنَي،  جربيَل َأاتين آنفاً ف قاَل يل: اي حممُد، َمن مسُِّ
آمنَي،  فقلُت: آمنَي، وَمن أدرَك والديِه أو أحَدمها فلم َيرُبَّمها فماَت فدخَل الناَر فأبعَدُه هللاُ عزَّ وجلَّ، فُقل: آمنَي، فقلُت: 

 درَك شهَر رمضاَن فصاَمُه فلم يُتقبَّْل ِمنه فماَت فدخَل الناَر فأبعَدُه هللاُ عزَّ وجلَّ، ُقل: آمنَي، فقلُت: آمنَي«. وَمن أ
  ...(: موسى الطويل قال ابن حبان روى عن أنس أشياء موضوعة1243) # الروض البسام 

 
يه وسلم إذا استهلَّ شعباُن أكبُّوا على املصاحِف، وأخَذ عن أنِس بِن مالٍك قاَل: كاَن أصحاُب النيبِّ صلى هللا عل -  254

املسلموَن يف زكاِة أمواهِلم فَقووا هبا الضعيَف واملسكنَي على صياِم شهِر رمضاَن، ودعا املسلموَن مَملوكيهم فحطُّوا عنهم  
إال َخلوا سبيَله، حَت إذا نظَر املسلموَن ضرائَب شهِر رمضاَن، وَدعت الُوالُة أهَل السجوِن فَمن كاَن عليه حدٌّ َأقاموا عليِه و 

  ، إىل شهِر رمضاَن اغَتَسلوا واعتَكفوا، وبعَث هللاُ عزَّ وجلَّ مالئكًة يف أوِل ليلٍة ِمن شهِر رمضاَن فغلوا فيه أعقاَر اجلنِّ
عذاُب عن أهِل القبوِر، فَمن صاَم  وفُتحْت فيه أبواُب السماِء، وأغَلقوا أبواَب الناِر، وُبسَط فيه الرزُق للعباِد، ورُفَع فيه ال

ن قاَم  يوماً ِمن شهِر رمضاَن تباَعَد ِمن الناِر مسرَي مئِة عاٍم، وَمن قاَم ليلًة ِمن شهِر رمضاَن كاَن له مثُل أجِر ليلِة القدِر، ومَ 
املسلموَن أمَّا النهاُر فصياٌم وتسبيٌح   ليلَة القدِر كانْت صالُة ليلِتِه تلَك ثالثًة ومثاننَي سنًة وأربعَة أشهٍر يعين عبادًة، وكانَ 

 وصدقٌة، وأمَّا الليُل فتالوُة الوحُي والسجوُد والقياُم.
 يزيد الرقاشي وضرار بن عمرو ضعيفان، وسيف بن محمد إن كان ابن أخت الثوري فقد كذبوه.  # اإليماء:

 
عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ للصائِم َفرَحتنِي: فرحٌة عنَد إفطارِِه، وفرحٌة يوَم يَلقى ربَّه،  -  255

 املسِك«. وخَللوُف فِم الصائِم َأطيُب عنَد هللِا ِمن ريِح 
 ، والمتن ثابت من حديث أبي هريرة.إسناده موضوع# 
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ للجنِة ابابً يُدعى الرَّايَن، ال يدخُل ِمنه إال   -  257
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 الصائموَن«. 
 إسناده موضوع، والمتن ثابت من حديث سهل بن سعد.# 
 

عزَّ وجلَّ: كلُّ عمِل ابِن آدَم له إال  عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قاَل هللاُ  -  258
 الصوُم، فإنَّه يل وَأان َأجزي به«. 

 ، والمتن ثابت من حديث أبي هريرة.إسناده موضوع# 
 

عن أنِس بِن مالٍك رفَع احلديَث قاَل: »يُوحي هللاُ عزَّ وجلَّ إىل املَلكنِي: ال تكُتبا على َعبدي الصائِم بعَد العصِر   -  259
 سيئًة«. 

 . ...[]منكر، في سنده سليمان بن أبي كريمة # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك رمحه هللاُ، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه أاتُه رجٌل فقاَل: اي رسوَل هللِا، إيّنِ أفطرُت   -  260
يوماً ِمن رمضاَن ُمتعمدًا؟ قاَل: »اذهْب فصْم َسنًة«، مث جاَء فقاَل: اي رسوَل هللِا صمُت َسنًة، فقاَل: »اذهْب فصْم َسنًة  

 ُأخرى، مث جاَء فقاَل: اي رسوَل هللِا صمُت َسنًة ُأخرى، فقاَل: »اذهْب فصْم َسنًة ُأخرى«، فصاَم َسنًة  ُأخرى«، فصاَم َسنةً 
،   ُأخرى، فذهَب فلم يُتمَّ، فجاَء بعُض أهِلِه فقاَل: اي رسوَل هللِا مل يُتمَّ الثالثَة، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »وعزةِ  ربِّ

 ،  لو عاَش مئَة َسنٍة فصاَمها ما أدرَك فضَل ذلَك اليوِم«.  والذي بَعثين ابحلقِّ
 ....[]منكر، في سنده موسى الطويل# اإليماء:  

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أفطَر يوماً ِمن شهِر رمضاَن ِمن غرِي رخصٍة وال  -  261

ماً، وَمن أفطَر يومنِي كاَن عليِه َأن يصوَم ِستنَي يوماً، وَمن أفطَر ثالثَة أايٍم كاَن عليِه َأن عذٍر كاَن عليِه َأن يصوَم ثالثنَي يو 
 يصوَم ِتسعنَي يومًا«. 

مرقنديِّ خمتصرٌة: »َمن أفطَر يوماً ِمن رمضاَن ِمن غرِي عذٍر فعليِه صوُم شهٍر«.   وروايُة السَّ
 باإلسنادين وباللفظين وضعفهما. ( 211، 191/  2أخرجه الدارقطني ) # اإليماء:

 
عن أنٍس قاَل: أوُل ما ذُكرت احلجامُة أنَّ جعفَر بَن أب طالٍب احتَجَم وهو صائٌم، فمرَّ به النيبُّ صلى هللا عليه   -  262

 وسلم فقاَل: »أفَطَر هذاِن«. 
  رمضاَن، فقاَل: »أفَطَر احلاجُم واحملجوُم«.ويف روايِة مالٍك النَّهشلي: مرَّ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم برجٍل ََيتجُم يف

( بالرواية الثانية مختصرًا وقال: رواه البزار وفيه مالك بن سليمان وضعفوه بهذا الحديث. وفي إسناد ابن  169/ 3المجمع ) # اإليماء: 
 (. 73  - 72/ 4(، واإلرواء )480/ 2المثنى قال في التقريب: صدوق كثير الغلط، وانظر نصب الراية )  عبد هللابشران 
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عن ابٍن ألنِس بِن مالٍك، عن أبيِه قاَل: احتجَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم لسبَع عشرَة ليلًة خلْت ِمن رمضاَن  -  264

 بعَدما قاَل: »أفَطَر احلاجُم واحملجوُم«.
 . وياسين متروك..(: يحيى بن العالء متروك باتفاق566)  روض البسام# ال 

 
اٍم يف رمضاَن، فقاَل: »ُرويَدَك حَت َتغرَب الشمُس«.  -  265  عن أنٍس قاَل: أتيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم حبجَّ

 ]في إسناده من لم أهتد إليه[.  # اإليماء:
 

عظاِمها   عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أتمَل َخْلَق امرأٍة حَت يتبنَي له حجمُ  -  266
 ِمن ورائِها وهو صائٌم فقد أفطَر«.

 وروايُة ابِن أب الصقِر خمتصرٌة: »َمن أتمَل َخْلَق امرأٍة وهو صائٌم أفطَر«.
 مفترى[. حديث موضوع] # اإليماء:

 
عوَط أو ُيَصبَّ يف أذنِِه  -  269 عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم مل َيكره الكحَل للصائِم، وَكرَه له السَّ
 شيٌء.

 ]سنده ضعيف جدًا[.   # اإليماء:
 

عن أنٍس، أنَّ رجاًل أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: إنَّ أُمي أصاهَبا َجْهٌد فلم تُفطْر حَت ماتْت، أفُأصلِّي   -  270
 عليها؟ فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »اذهْب فصلِّ عليها، فإنَّ أمََّك قَتلْت نفَسها«. 

 إسناده ضعيف.(: 572)  # الروض البسام
 

فقاَل: »ما َله؟« فقالوا:   -يعين ذاباًل  - ، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم دخَل املسجَد فرَأى رجاًل طَليحاً عن أنسٍ  -  271
ْر، وْلَيِقْل، وليشمَّ طيباً، وال يفطْر على ماٍء«.   صائٌم اي رسوَل هللِا، قاَل: »َمن أحبَّ أن يَ ْقوى على الصوِم فلَيتسحَّ

 (: منكر. 6207ف، وفيه سقط بين محمد بن عيسى واألوزاعي[. وقال األلباني في الضعيفة )]إسناده شديد الضع # اإليماء:
 

عن أنٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ثالٌث َمن فعلُهنَّ أطاَق الصياَم: َمن أكَل قبَل َأن يشرَب،   -  272
 ويَتسحَر، وقاَل«. 

 ضعيف. :(3431) الضعيفة# السلسلة 
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا ُقرَب إىل أحدِكم طعاٌم وهو صائٌم فليقْل: ابسِم هللِا،   -  274
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 واحلمُد هلِل، اللهمَّ لَك صمُت، وعلى رزِقَك أفطرُت، سبحاَنَك وحبمِدَك، تقبْلُه ِمين إنََّك أنَت السميُع العليُم«. 
 داود بن الزبرقان متروك، وإسماعيل بن عمرو البجلي ضعيف.  # اإليماء:

 
 عن أابَن، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: كاَن رسوُل هللِا ال ُيصلِّي املغرَب حَت يُفطَر ولو على شربِة ماِء.  -  276

 على شربِة ماٍء. ويف روايِة زائدَة: ما رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم صلَّى املغرَب قطُّ حَت يُفطَر ولو 
 أبان بن أبي عياش متروك. # اإليماء:

 
 عن بُريِد بِن أب مرمَي، عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يبدأُ الفطَر ابلتمِر. -  277

 (. 2117صحح األلباني إسناده في الصحيحة ) # اإليماء:
 

 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أفطَر على متٍر زِيَد يف صالتِِه أربُعمئِة صالٍة«.  -  278
 مل يذكْر يف األصِل: أربعمئِة صالٍة.

 ...( وقال: هذا حديث ال يصح558/ 2أورده ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن صاَم يف أوِل يوٍم ِمن السفِر ُعويَف ِمن وابِء ذلَك   -  280
 السفِر حَت يَرجَع«. 

 إدريس بن جعفر العطار قال الدارقطني: متروك. # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صاَم يوماً تطوعاً فلو ُأعطَي ملَء األرِض ذهباً   -  281
 ما ويف أجَره دوَن يوِم احلساِب«.

 هذا إسناد موضوع.  # اإليماء:
 

عليه وسلم: »َمن شاَب شيبًة يف اإلسالِم عن أابَن، عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا  -  282
 أو يف سبيِل هللِا كانْت له نورًا يوَم القيامِة، وَمن صاَم يوماً يف سبيِل هللِا تباعدْت ِمنه جهنُم مسريَة مخِسمئِة عاٍم«. 

   ضعيف جدًا. (: 2354الضعيفة )# السلسلة  
 

، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َمن صاَم يوماً يف سبيِل هللِا تباعدْت  -  283 عن يزيَد الرقاشيِّ
 ِمنه جهنُم مئَة عاٍم«. 

 يزيد الرقاشي ضعيف، والربيع بن صبيح صدوق سيء الحفظ. # اإليماء:
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 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الصائُم ابخلياِر ما بيَنه وبنَي نصِف النهاِر«.  -  285

 [.  إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

عن أنٍس قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ يف اجلنِة هنرًا يُقاُل له رجٌب، أشدُّ بياضاً ِمن اللنِب  -  287
 وَأحلى ِمن العسِل، َمن صاَم يوماً ِمن رجٍب سقاُه هللاُ عزَّ وجلَّ ِمن ذلَك النهِر«. 

 (: باطل.1898الضعيفة )# السلسلة  
 

: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صاَم ثالثَة أايٍم ِمن رجٍب ُغلقْت عنه سبعُة أبواِب الناِر، عن أنٍس قالَ  -  288
ًا،  وَمن صاَم مثانيَة أايٍم ِمن رجٍب فُتحْت مثانيُة أبواِب اجلناِن، وَمن صاَم مخسَة عشَر يوماً ِمن رجٍب حاَسَبُه هللاُ حساابً يسري 

ْبُه«.وَمن صاَم رجباً كلَّه    كتَب هللاُ عزَّ وجلَّ له ِرضوانَه، وَمن كتَب هللاُ عزَّ وجلَّ له ِرضوانَه مل يعذِّ
 إسناده مسلسل بالمتروكين والمتهمين.  # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »رجٌب شهُر هللِا تعاىل، وشعباُن َشهري، ورمضاُن  -  289

اتَب   شهُر أُميت«، قيَل: اي رسوَل هللِا، ما َمعىن قوِلَك: شهُر هللِا؟ قاَل: »ألنَّه خمصوٌص ابملغفرِة فيه، وحُتقُن فيه الدماُء، وفيه
 وذكَر احلديَث بطوِلِه يف صالِة الرَّغائِب. .«.ِه صلواُت هللِا عليهم، وفيه أنقَذ أولياَءُه ِمن بالِء عذاِبهِ هللاُ على أنبيائِ 

 (.6188(، والضعيفة )36  - 35موضوع، انظر تبيين العجب البن حجر )ص # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل ألصحاِبِه: »أتدروَن ملَ مُسَي شعباُن شعباانً؟« قَالوا: هللاُ  -  290
 ورسولُُه أعلُم، قاَل: »ألنَّه يتشعَُّب فيه خرٌي كثرٌي لرمضاَن«.

 (. 3708هول. وقارن بما الضعيفة )زياد بن ميمون أقر على نفسه بوضع الحديث، والحارث بن مسلم مج # اإليماء:
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صاَم يوماً ِمن شهِر رمضاَن فله بكلِّ يوٍم َسنٌة، وَمن صاَم  -  292
قولُه تعاىل: }َمْن َجاَء   ِمن هذه األشهِر احلرِم فله بكلِّ يوٍم شهٌر، وَمن صاَم ِمن هذه األشهِر فله بكلِّ يوٍم عشرُة أايٍم، وذلكَ 

 [. 160اِبحلََْسَنِة فَ َلُه َعْشُر َأْمثَاهِلَا{« ]األنعام: 
 بشر بن الحسين يروي عن الزبير بن عدي نسخة موضوعة، قاله ابن حبان والدارقطني.# اإليماء: 

 
 عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم هَنى عن صياِم الداداِة. -  294
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 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: فرَض هللاُ عزَّ وجلَّ صياَم شهِر رمضاَن، وسنَّ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم قياَمُه.  -  295
 [. عبد هللا]إسناده ضعيف منكر، ألنه من مفاريد الزبير بن   # اإليماء:

 
يَس لعَنه هللاُ َمردًة ِمن الشياطنِي يقوُل هلم:  عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ إلبل -  296

 َعليكم ابحلاجِّ واملُجاهِديَن فَأِضلُّوهم عن السبيِل«. 
 [. إسناده ضعيف جداً ]# اإليماء: 

 
ا جْئنا ذا احلُليفِة خرَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم   -  298 عن أنِس بِن مالٍك: خرجُت ِمن املدينِة ُأريُد مكَة، فلمَّ

 املسجَد فصلَّى رَكَعتنِي مث َأحرَم. 
 [.  إسناده ضعيف جداً ]# اإليماء:  

 
 على رأِسِه امِلغَفُر، واستَلَم احلجَر مِبحجِنِه. عن أنٍس قاَل: طاَف رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم فتِح مكَة و  -  302

 بن جعفر بن نجيح ضعيف.  عبد هللا # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »تزوَّجوا الَودوَد الَولوَد ِمن النساِء فإيّنِ   -  307
كم والعواِقَر، فإنَّ مثَل ذلَك كمثِل رجٍل قعَد على رأِس بئٍر َيسقي أرضاً َسبخًة،   فال أرَضهُ ُمكاثٌر بكم النَّبينَي يوَم القيامِة، وإايَّ

 ُت، وال َعناُه يذهُب«. تُنب
 (: إسناده واه، أبان متروك. 742)  # الروض البسام 

 
وا لُنطَِفكم«. -  310  عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َُتريَّ

 (: إسناده مظلم.160/ 2( وقال: فيه مجاهيل. وقال األلباني في الضعيفة )1008أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ) # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عليُكم ابلوجوِه امِلالح واحلََدِق   -  311
َب وجهاً مليحاً ابلناِر«.   السوِد، فإنَّ هللَا َيستحي َأن يعذِّ

 : موضوع.(131الضعيفة )# السلسلة  
 

ى هللا عليه وسلم: »رَكعتاِن ِمن املُتأهِل خرٌي ِمن اثنتنِي ومثاننَي ركعًة ِمن  عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صل -  312
 الَعزِب«.
 (.640(: ال أعرفه، وخبره باطل. وانظر الضعيفة ) 100/ 4مسعود بن عمرو قال الذهبي ) # اإليماء:
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 عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم أاتُه ماٌل، فَأعطى األعزَب حظاً، وَأعطى املُتأهَل حظنِي. -  313
 ]المسيب ضعيف، والحديث من حديث عوف[.  # اإليماء:

 
ارَك وَتعاىل: إنَّ هللَا يقوُل:  عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أخرَبين جربيُل عن هللِا تب -  314

 ال يَتمُّ نكاٌح إال بويلٍّ وشاِهديِن، وأان ويلُّ خدُيَة«. 
بن جرير إن كان هو البجلي، ويعقوب بن الجهم إن كان هو الحمصي فهو  متروك، ومثله عمرو الخبائري سليمان بن سلمة  # اإليماء:

 صاحب أباطيل.
 

عن أنٍس قاَل: جاءْت جاريٌة ِبكٌر بنَي أَبويها إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقالْت: إنَّ أبويَّ زوَّجاين ومل   -  315
  َيستأِمراين، فهل يل ِمن األمِر شيٌء؟ فقاَل هلا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اتَّق هللَا عزَّ وجلَّ يف أبويِك«، فقالْت: إيّنِ 

فعَل، فهل يل ِمن األمِر شيٌء؟ قاَل: »نَعم«، فقالْت: قد خرجُت ِمن عنِدِه، ففرََّق بيَنهما النيبُّ صلى هللا عليه  عسيُت َأن أ
 فقاَل سواٌر: فَأخربُت به عباَد بَن منصوٍر، ففرََّق بنَي رجٍل وامرأتِِه زوَّجها أَبواها ومل َيستأِمراها. وسلم.

 
  عليه وسلم هَنى عن املتعِة.عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا -  316

 # النهي عن المتعة ثابت من حديث علي بن أبي طالب، وسبرة بن معبد الجهني، وسلمة بن األكوع وغيرهم. 
 

عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم شهَد ِمالَك رجٍل وامرأٍة ِمن األنصاِر، فقاَل: »أيَن شاِهدُكم؟« قَالوا: اي   -  317
«، فأَتوا ِبه، فقاَل: »اضرِبوا على رأِس صاِحِبكم« مث جاؤا َِبطباِقهم فنَ َثروها، فها فُّ َب  رسوَل هللِا، وما شاِهُدان؟ قاَل: »الدُّ

َتناولوا، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما َأحسَن احللَم، مالُكم ال تَنالوَن؟« َفقالوا: اي رسوَل هللِا، أمل تْنهنا القوُم أْن ي َ 
 عن النُّهبِة؟ فقاَل: »هنيُتكم يف العساِكِر، فأمَّا يف هذا وَأشباِهِه فال«.

. خالد بن إسماعيل قال ابن عدي: يضع الحديث على  .ا حديث ال يصح( وقال: هذ1270أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )  # اإليماء:
 ثقات المسلمين. 

 
عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم نظَر إىل امرأٍة فأعجبْتُه، فأَتى زوجَته زينَب بنَت جحٍش فَقضى   -  318

حاَجَته، مث خرَج فقاَل: »إذا نظَر الرجُل إىل امرأٍة فليأِت أهَله فليقِض حاَجَته«، فقاَل رجٌل: فإْن مل تكْن له امرأٌة؟ قاَل:  
 »فلَينظْر إىل السماِء«. 

 (: هذا حديث منكر بهذا اإلسناد. 413/ 1قال أبو حاتم في العلل ) # اإليماء: 
 

، فال أْتتوا النساَء يف   -  319 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا ال َيستحي ِمن احلقِّ
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، إيتوُهنَّ ِمن حيُث َأمرَكم هللاُ عزَّ وجلَّ«.  أدابرِهنَّ
 ]ضعيف اإلسناد من هذا الوجه[.  إليماء:# ا

 
 عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن كاَن يؤمُن ابهلِل واليوِم اآلخِر فال يَغشى يف طهرِِه«.  -  320

 خلف بن محمد ضعيف جدًا، ومحمد بن الفضل بن عطية كذبوه، وأبان بن أبي عياش متروك. # اإليماء:
 

ا امرأٍة قعدْت على بيِت َأوالِدها فهي َمعي يف اجلنِة«،   -  322 عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أميُّ
بابِة والُوسطى.  وأشاَر إبصبَعيِه السَّ

 وهذا لفُظ محيٍد. 
 ضعيف. :(2472) الضعيفة# السلسلة  

 
: »َمثُل املرأِة َمثُل الضلِع، َمَت تريُد إقاَمَتها تكِسُرها، ولكْن دْعها  عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قالَ  -  324

 َتستمتْع هبا«. 
 ]إسناده ضعيف[. # اإليماء: 

 
عن أنٍس قاَل: ملَّا أخَذ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم صفيَة بنَت ُحييٍّ قاَل هلا: »هل لِك يفَّ؟« قالْت: اي رسوَل   -  325

 صلى هللا هللِا، وهللِا لقد كنُت َأمتىن ذلَك يف الشرِك، فكيَف إذ َأمَكنين هللاُ عزَّ وجلَّ ِمنه يف اإلسالِم؟ قاَل: فأعتَ َقها رسوُل هللاِ 
وسلم وتزوَّجها، فقاَل الناُس: إْن هو حَجَبها فهي ِمن أُمهاِت املؤمننَي، وِإن مل َيُجْبها فليسْت ِمن أُمهاِت املؤمننَي،   عليه

ا ِمن أُمهاِت املؤمننَي.   قاَل: فركَب رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وأرَدَفها وحَجَبها، فعلَم الناُس أهنَّ
ا أشرَف على املدينِة خرجَ  أُمهاُت املؤمننَي يَنظرَن إليها، فعثرْت انقُتُه وسقَط رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فسقطْت،   فلمَّ

، ع َه حنَو النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »مل ُأَضرَّ ليُكم  فاقتَحَم أبو طلحَة عن راحلِتِه فتوجَّ
َد النيبُّ صلى هللا عليه وسلم على راحلِتِه وأرَدَفها، قاَل: فكأنَّ  ابملرأِة«، قاَل: فأَلقى أبو طلح َة ثوبَه على املرأِة، قاَل: مث توسَّ

 أُمهاِت املؤمننَي ََشْْتَ هبا. 
 إسناده ضعيف.(: 780)  # الروض البسام

 
عن أنٍس، أنَّ أوَس بَن الصامِت تظاَهَر ِمن امرأتِِه خولَة بنِت ثعلبَة، فشَكْت ذلَك إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه   -  328

  وسلم، فقالْت: ظاَهَر ِمين حنَي كرَبْت ِسين ودقَّ َعظمي، فأنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ آيَة الظهاِر، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه
بًة«، فقاَل: ما يل بذاَك، قاَل: »فُصم َشهريِن ُمتتابعنِي«، قاَل: إيّنِ إذا أخطََأين أْن آكَل يف اليوِم ثالَث  وسلم: »أعِتْق رق

  مراٍت َيكلُّ َبصري، قاَل: »فَأطِعْم ِستنَي مسكينًا«، فقاَل: ما أجُد إال َأن تُعيَنين بعوٍن ِمنك وصلٍة، قاَل: فَدعا رسوُل هللاِ 
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 سَة عشَر صاعاً حَت مجَع هللاُ له أهَله.صلى هللا عليه وسلم مخ
 ]إسناده ضعيف[.  # اإليماء:

 
َأعتقْت غالماً، فماَت فرتَك مااًل، فَقضى النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ابلَوالِء  عبد املطلب عن أنٍس، أنَّ صفيَة بنَت  -  329 

، وابملرياِث للزبرِي.   لعليٍّ
 ]إسناده متروك[.  # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ألسُت َأوىل بكم ِمن أنُفِسكم؟« قَالوا: بَلى، قاَل:  -  331

ً فإلينا، وَمن ترَك ماالً فلورثَِتِه«.   »فَمن ترَك َديناً فَعلينا، وَمن ترَك َكالَّ
 حاتم: في حديثه ضعف. أبو  عائذ بن شريح قال  # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ تعاىل عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »التاجُر الصدوُق حتَت ظلِّ   -  333

 العرِش يوَم القيامِة«.
 : موضوع.(2405الضعيفة )# السلسلة  

 
وقاَل   - مفاتَح الرزِق إبزاِء العرِش عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل للزبرِي: »اي زبرُي، إنَّ  -  334

: إنَّ ابَب الرزِق مفتوٌح إبزاِء العرِش  : إىل العباِد  -وقاال مجيعاً: يُنزُل هللاُ للعباِد  -املصريُّ أرزاَقهم على قدِر   - وقاَل املصريُّ
 نفقاهِتم، فَمن قلََّل قُ لَِّل له وَمن كث ََّر ُكثَِّر له«

 القصة ضعيف إلى الواقدي، وأما الحديث بإسنادها فشديد الضعف، وقد ُحكم عليه بالوضع[. ]إسناد  # اإليماء:
 

  عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »االقتصاُد نصُف العيِش« -  335
 ]إسناده حسن، والمتن منكر، كما قال العقيلي: غير محفوظ[. # اإليماء: 

 
 عن اثبٍت، عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اللهمَّ ابرْك ألُميت يف بُكورِها يف يوِم مخيِسها«  -  340

 محمد بن بشر وأبوه لم أجد لهما ترجمة.  # اإليماء:
 

عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ الغالَء والرُّْخَص ُجنداِن ِمن جنوِد هللِا تعاىل، أحُدمها الرَّغبُة،   -  341
هبَة  قذَف الرَّ واآلخُر الرَّهبُة، فإذا أراَد هللاُ عزَّ وجلَّ َأن يُ ْغلَيه قذَف الرَّغبَة يف صدوِر التجاِر فَحَبسوه، وإذا أراَد َأن يرخَصُه 

 يف صدوِر التجاِر فَأخَرجوه ِمن أَيديهم«
 : موضوع.(1213الضعيفة )# السلسلة  
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ُث عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم   -  344 عن ديناٍر أب ِمْكيس قاَل: خدمُت أنَس بَن مالٍك ثالَث سننَي، فسمعُتُه َيدِّ

َق به مل يقبْلُه هللاُ ِمنه«قاَل: »َمن احتَكَر طعاماً أربعنَي يوماً مث أخرَجُه فطحَنُه و   . خبَزُه وتصدَّ
 (.1222دينار أبو مكيس متهم. والحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )# اإليماء: 

 
 . عن أنِس بِن مالٍك قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »اجلالُب مرزوٌق، واملُحتكُر ملعوٌن« -  345

 ]حديث ضعيف، وإسناد المؤلف ضعيف جدًا[.  # اإليماء:
 

اِم دانءٌة«  -  346  .عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »النظُر يف مرآِة احلجَّ
 : منكر.(6079الضعيفة ) السلسلة# 
 

فسأَله أابُن فقاَل: اي   ابحلمرِة،الوزَّاِن قاَل: رأيُت أنَس بَن مالٍك رضي هللاُ عنه خيضُب   عبد الواحدعن عاصِم بِن  -  347
ا فرَغ أعطاُه   اِم؟ فقاَل: احتَجَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فلمَّ ِكراُه، قاَل له: »أخذَت  أاب محزَة، ما تقوُل يف كسِب احلجَّ

 .ِكراَك؟« قاَل: نَعم، قاَل: »فال أتُكْله، وأطِعْمُه انِضَحَك«
(: عاصم بن عبد الواحد عن أنس في نسخة طالوت بن عباد، خبره منكر في أجرة الحجام. قلت:  353/ 2وقال في الميزان ) # اإليماء:

 وسلم وإعطائه الحجاَم أجرته. وألنس بن مالك أحاديث في حجامة النبي صلى هللا عليه 
 

 .عن أنِس بِن مالٍك: قاَل رسوُل هللِا: »الُتوَلُه والدٌة عن ولِدها« -  348
 (: هذا موضوع. 4797الضعيفة )# السلسلة  

 
 عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه هَنى َأن يشرتَي الثمَر ابلتمِر.  -  349

 . يقوُل: ما يف رؤوِس النخِل رخَص يف اهلديِة أو الَعرااي َأن يشرتَي الرجُل العذَق والعذقنِي رطباً مبثِلِه يف التمرِ 
 حافظ: مقبول. شريك سيء الحفظ، وعبد الغفار بن الحكم قال ال# اإليماء: 

 
كم  -كامٍل: ال َأدري ذكَرُه عن أنٍس أو الأبو  قاَل   - عن أب أيوَب  -  350 قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إايَّ

يَن، فإنَّه َهمٌّ ابلليِل وَمذلٌة ابلنهاِر«    .والدَّ
 ضعيف جدًا.  (: 2265الضعيفة )# السلسلة 

 
 . عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »قرٌض مرَّتنِي يف َعفاٍف خرٌي ِمن صدقٍة مرًة« -  351

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
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 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أوُل ما تفِقدوَن ِمن ِديِنكم األمانُة، مث الصالُة«.  -  353
ها  . قاَل اثبٌت: إنَّ الرجَل قد يكوُن ُيصلِّي ويصوُم ولو ائُتمَن على أمانٍة مل يُؤدِّ

له ابن أبي حاتم في الجرح، وذكره ابن حبان في الثقات، لكن للحديث   بيض -ويقال: تواب بالمثناة   -(: وثواب  708)  # الروض البسام 
 (.1739شواهد يحّسن بها. وأورده األلباني في الصحيحة )

 
 . عن أنٍس رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ال يَغَلُق الرَّهُن« -  354

 ]ضعيف[.  # اإليماء:
 

 . عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »جاُر الداِر أحقُّ ابلداِر« -  356
 (. 5182(. وصححه ابن حبان ) 1222في الكبرى كما في التحفة )# اإليماء: 

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َمن أعتَق رقبًة أعتَق هللاُ بكلِّ عضٍو ِمنها عضوًا ِمنه،   -  358

   .حَت بفرِجها فرَجه« 
 ]إسناده حسن[. # اإليماء:

 
يف قطيعِة رحٍم، وال فيما ال عن أنِس بِن مالٍك، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »ال نذَر يف معصيٍة، أو  -  359

 ميلُك ابُن آدَم«. 
 

 إسناده ضعيف.  # اإليماء:
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لو أنَّ أهَل السماواِت السبِع وأهَل اأَلرضنَي السبِع اجَتمعوا  -  360
 . على قتِل امرٍئ مسلٍم، أَلْرداهم هللاُ الناَر على مناِخرِهم«

 ]إسناده ضعيف[.  # اإليماء:
 

يوَمئٍذ أمرٌي عليها، فأرَسَلين   عبد العزيز بِن حممِد بِن عقيٍل قاَل: قدَم أنُس بُن مالٍك املدينَة وعمُر بُن  عبد هللاعن  -  361
ث به احلجاَج بَن يوسَف يف قوٍم َخَرجوا ِمن املدينِة، فَأغاروا على َسْرٍح   عبد العزيزعمُر بُن  إليه أسألُه عن حديٍث بَلَغه حدَّ

يبُّ صلى هللا عليه وسلم فبَعَث يف طلِبهم، فأَخَذ ِمنهم ستَة نفٍر، فزعَم أنَّه صلَب ِمنهم اثننِي، وقَطَع ابملدينِة، فاستجاَش الن
 اثننِي، ومَسَر اثننِي. 

ستحلَّ ، فاقاَل أنُس بُن مالٍك: أولئَك كانوا أقرُّوا ابإلسالِم وهاَجروا فنَ َزلوا املدينَة، مث َخَرجوا رغبًة عن اإلسالِم وحلِقوا ابلعدوِّ 
 هذاَك ِمنهم.
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ا صنَع هذا بقوٍم َخرجوا ِمن اإلسالِم  عبد العزيز قاَل: فردَّين عمُر بُن  ث احلجاَج هبذا احلديِث، إمنَّ إليه فقاَل: ليَتَك أنَّك مل حتدِّ
 قوا ابلشرِك. وحلِقوا ابلشرِك، فاستحلَّ هذا ِمنهم، وإنَّ احلجاَج استحلَّ هذا ِمن قوٍم مل خيُرجوا ِمن اإلسالِم ومل يلحَ 

َأن أسأَله: ما كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم خيضُب ابحلناِء؟ فقاَل أنٌس: إنَّ رسوَل هللِا  عبد العزيزقاَل: وأَمَرين عمُر بُن 
 جتْد ِمن شعرِِه  صلى هللا عليه وسلم ُمتَع بسواِد الشعِر، لو عددَت ما أقبَل ِمن رأِسِه وحليِتِه ما جاوَز عشريَن شيبًة، أو قاَل: مل

 عشَر شعراٍت بيٍض. 
   .واللفُظ ألب يوسفَ 

حديث النفر من عرينة له عن أنس طرق وألفاظ ليس فيها ما ذكر هنا أنهم ستة، وأنه صلب منهم اثنين وقطع اثنين وسمر  # اإليماء: 
 اثنين.  

 
عن أنٍس قاَل: َخرجُت مع غلماٍن َأسعى يف آاثِر الذيَن َأخذوا ِلقاَح رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فُأيتَ هبم إىل   -  362

  رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قاَل أنٌس: فقطَع رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أَيديَهم وَأرجَلهم ومسَل َأعيَنهم وَأان قائمٌ 
  .أَنظرُ 
 [.  إسناده ضعيف جداً ] ماء:# اإلي

 
 .عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ليَس على خُمتلٍس وال على ُمنتهٍب وال خائٍن قطٌع« -  363

 (.65/ 8(، ولم أره في المجمع. وصحح األلباني إسناده في اإلرواء )2466هو في مجمع البحرين ) # اإليماء:
 

 . عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اشتدَّ غضُب هللِا عزَّ وجلَّ على الزُّانِة« -  364
 : ضعيف.(2776الضعيفة )# السلسلة  

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: إيّنِ لتحَت انقِة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يسيُل عليَّ لعاهُبا، فسمعُتُه يقوُل: »إنَّ هللَا  -  365

إىل   عنَيَّ جعَل لكلِّ ذي حقٍّ حقَّه، أال ال وصيَة لوارٍث، الولُد للفراِش وللعاِهِر احلجُر، أال ال يتَولَّنيَّ رجٌل غرَي َمواليِه، وال يدَّ 
ا«، فقاَل رجٌل:  غرِي أبيِه، فَمن فعَل ذلَك فعليِه لعنُة هللِا ُمتتابعًة إىل يوِم القيامِة، أال ال تُنِفقنَّ امرأٌة ِمن بيِتها إال إبذِن زوِجه

،  إال الطعاَم اي رسوَل هللِا فقاَل: »وهل أفضُل أموالِنا إال الطعاُم؟ أال إنَّ العاريَة ُمؤداٌة، واملَنيحَة مردود يَن َمقضيٌّ ٌة، والدَّ
 والزعيَم غارٌم«.
 .خمتصرٌة: »الولُد للفراِش وللعاهِر احلجُر«  عبد الواحدوروايُة عمَر بِن 

 : سعيد بن أبي سعيد هذا ليس هو المقبري أحد الثقات، وإنما هو الساحلي، وهو غير محتج به[.  يعبد الهاد]قال ابن  # اإليماء:
 

، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ هللَا قد َأعطى كلَّ ذي حقٍّ   -  366 عن الزُّهريِّ
   .وللعاهِر احلجُر«حقَّه، أال ال وصيَة لوارٍث، والولُد للفراِش، 
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 إسناده ضعيف.(: 718)  # الروض البسام
 

 . عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم نَفى إىل خيرَب أو َفَدك -  367
 ]أشعث ضعيف[.  # اإليماء:

 
يُة اتمًة« -  368  . عن أنِس بِن مالٍك، عن رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن كانْت له عنٌي واحدٌة فُفقئْت فله الدِّ

 إسناده تالف. # اإليماء:
 

 . عن أنِس بِن مالٍك قاَل: هَنى النيبُّ عليه السالم عن األكِل والشرِب يف آنيِة الذهِب والفضةِ  -  369
 (.3568األلباني إسناده في الصحيحة )صحح  # اإليماء:

 
، ويكرُه الطعاَم احلارَّ، ويقوُل:   -  370 عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يكرُه الكيَّ

 »عليُكم ابلبارِد فإنَّه ذو بركٍة، أال وإنَّ احلارَّ ال بركَة فيه«، 
   .نَد النوِم ثالاثً ثالاثً وكانْت له مكحلٌة يكتحُل ِمنها ع

 ضعيف جدًا.  (: 1598الضعيفة )# السلسلة 
 

عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن إذا ُقدَم إليه الطعاُم قاَل: »سبحاَنَك اللهمَّ وحبمِدَك، ما أكثَر ما   -  373
ْع عل  ينا  تطِعُمنا، سبحاَنَك وحبمِدَك، ما أعظَم ما تُعافينا، سبحاَنَك وحبمِدَك، ما أحسَن ما تَبتلينا، فَأمتْم علينا نعمَتَك، ووسِّ

 راِء املسلمنَي«. وعلى فق
 قاَل: وكاَن إذا تَناوَل الطعاَم يقوُل: »بسِم هللِا يف أوِلِه وآخرِِه«، وكاَن َيمُد هللَا بنَي كلِّ لُقمتنِي.

 وكاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يذُكُر هللَا بنَي كلِّ ُخطبتنِي.
الطعاِم يقوُل: »أطعمَت ربِّ وَأشبعَت لَك احلمُد فزِْد، أكثرَت   قاَل: وكاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا رفَع يَده ِمن 

 ربِّ وَأطيبَت، لَك احلمُد فزِْد«. 
 بشر بن الحسين له عن الزبير بن عدي نسخة موضوعة، قاله ابن حبان والدارقطني. # اإليماء: 

 
، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن لقَم َأخاُه املسلَم لُقمَة   -  374 عن يزيَد الرَّقاشيِّ

 . حلواٍء صرَف هللاُ عنه َمرارَة املوقِف يوَم القيامِة«
رماه الفالس بأنه يضع الحديث. وقال  ( وقال: يزيد الرقاشي متروك، وخالد العبد 1398أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 

 : موضوع.(6196األلباني في الضعيفة ) 
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عن ديناٍر: أخرَبين موالَي أنٌس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »َمن لقَم َأخاه لقمَة حلواٍء َصرَف هللاُ عنه  -  375

   .مرارَة املوقِف يوَم القيامِة«
 مكيس متهم. دينار أبو # اإليماء: 

 
 .عن أنٍس قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »اجلماعُة بركٌة، والسحوُر بركٌة، والثريُد بركٌة« -  376

 (: هذا موضوع. 195/ 6الضعيفة )# السلسلة 
 

 . عن أنٍس قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأن يُؤَكَل الثوُم والبصلُ  -  377
 ( ولم يذكر فيه جرحًا أو تعدياًل. 213/ 14يحيى بن السري ترجمه في تاريخ بغداد ) # اإليماء:

 
 ا، ووَضَعها يف األرِض نوًا كثريًا.عن أنٍس قاَل: َأكْلنا مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم مترًا، مث قاَل بيِدِه َهكذ -  379

 
 .عن ابِن عجالَن، عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »نِعم اإلداُم اخلَلُّ« -  383

 ، والمتن ثابت من حديث جابر وعائشة.عطاء بن عجالن متروك وكذبه بعضهم# 
 

فرجِل يذهُب ِبَطخاِء القلِب«. -  385  عن أنٍس قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »أكُل السَّ
   .: الطَّخاء: الثِّقُل والظلمُة، يقاَل: ليلٌة َطخياُء وطاخيةٌ أبو بكرقاَل 

 : موضوع.(7044الضعيفة )# السلسلة 
 

 . عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أكُل الطنِي حراٌم على كلِّ مسلٍم« -  386
 ضعيف جدًا.  (: 2897الضعيفة )# السلسلة 

 
عن أنٍس قاَل: كاَن رجٌل ِمن اليهوِد َيصنُع طعاماً فَيدعو النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فُيجيُبه وأيكُل ِمن طعاِمِه، فأَتى  -  388

 صلى هللا عليه وسلم يوماً وعنَده عائشُة ورأُسه يف ِحْجرِها، فقاَل له َهكذا وَأومَأ إليه َأن تعاَل، فقاَل: »وهذه؟« قاَل:  النيبَّ 
 .ال

 ]سنده ضعيف[.  # اإليماء:
 

عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا تعاىل َبىن الفردوَس بيِدِه وحَظَرها على كلِّ مشرٍك، وكلِّ  -  390
 . ُمدمٍن للخمِر ِسكرٍي« 
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 : ضعيف.(1719)  الضعيفة# السلسلة  
 

عن أنٍس، أنَّ رجاًل أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم بقعٍب ِمن لنٍب ِمن النقيِع، فقاَل: »أال َعرضَت عليه بعوٍد ُُتمُره   -  391
 .به«

 ]في إسناده المبارك وهو يدلس وفيه لين[.  # اإليماء:
 

عن محيٍد، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »سيُد القوِم خادُمهم، وساِقيهم آِخُرهم  -  392
 شراًب«.

 . . « .ويف روايِة حممِد بِن عقيٍل: »خادُم القوِم سيُدهم
   ضعيف جدًا. (: هذا إسناد 10/ 4الضعيفة )# السلسلة  

 
، عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، َسقى أصحابَه لبناً  -  393 فقيَل: اي   -أو قاَل: ماءً  - عن يزيَد بِن أابَن الرَّقاشيِّ

ا ساِقي القوِم   . آِخُرهم«رسوَل هللِا، لو شربَت، قاَل: »إمنَّ
 أبي قتادة. بي أوفى و ، والمتن صحيح من حديث عبد هللا بن أأبو إسحاق الحميسي ويزيد الرقاشي ضعيفان# 
 

عن أنِس بِن مالٍك، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا اسَتسقى الصغرُي فشرَب الكبرُي غاَرْت عنٌي ِمن   -  394
 .العيوِن«

 . وعم أحمد هذا وجده لم أر لهما ترجمة[..]أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب متروك كذبه كثيرون  # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه، أنَّه رَأى رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم شرَب جرعًة مث قطَع، مث مسَّى مث جرَع،  -  395
ا شرَب محَد هللِا وأَثىن عليه  . مث مسَّى مث جرَع مث قطَع، مث مسَّى ثالاثً حَت فرَغ، فلمَّ

 ]سعيد بن ميسرة تالف[.  # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا شرَب أحدُكم املاَء فليُمصَّه   -  396
 . مصَّاً، فإنَّه أهنأُ وأمرأُ وأبرُأ«

 ]إسناده ضعيف وأصل الحديث صحيح[. # اإليماء: 
 

   .وكٍة َذحبْت شاًة مبَروٍة، فأَمَرها النيبُّ ِبكِلهاعن أنِس بِن مالٍك: ُسئَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم عن مَمل -  397
 ]إسناده صحيح[.  # اإليماء:
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عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قتَل عصفورًا عبثاً جاَء يوَم القيامِة وله صراٌخ:   -  398

 .ربِّ سْل هذا مل قتَ َلين عبثاً بال منفعٍة«
 [. اسناده واه جدا] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ العبَد لَيمرُض املرَض فريقُّ قلُبه فَيذُكُر بعَض   -  401

ُره هللاُ عزَّ وجلَّ ِمن ذنوِبِه، فإْن بعَثُه بعثَ  إْن  ُه ُمطهرًا، و ذنوِبِه اليت َسلفْت ِمنه، فيقطُر ِمن َعينيِه مثُل الذابِب ِمن الدمِع، فيطهِّ
 . قبَضه قبَضه ُمطهرًا«

 عمرو بن الحصين متروك. وصفوان بن سليم ليست له رواية عن أنس، قاله أبو حاتم. # اإليماء:
 

نيا وصرَبَ جاَء يوَم   -  402 عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »إنَّ العبَد إذا ُأخَذ نوُر بصرِِه يف الدُّ
 .القيامِة ضاحكاً ُمستبشرًا، ينظُر إىل وجِه هللِا عزَّ وجلَّ بال حجاٍب«

 ى أبي حامد أو الخالدي، فإنهما يأتيان بالعجائب. هذا حديث منكر مركب على إسناد صحيح، والحمل فيه عل # اإليماء: 
 

 . عن أنِس بِن مالٍك، عن رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن ذهَب إحدى َعينيِه َغفَر هللاُ له نصَف ذنوِبِه« -  404
 لهما ترجمة[.. وعم أحمد هذا وجده لم أر .]أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب متروك كذبه كثيرون  # اإليماء:

 
ا ألربٍع: ال َتكرهوا   -  405 عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال َتكرهوا أربعاً فإهنَّ

عاَل فإنَّه يقطعُ  عروَق الفاجِل، وال   الرَّمَد فإنَّه يقطُع عروَق العَمى، وال َتكرهوا الزُّكاَم فإنَّه يقطُع عروَق اجلُذاِم، وال َتكرهوا السُّ
ا تقطُع عروَق الرَبِص« ماميَل فإهنَّ  . َتكرهوا الدَّ

 ]إسناده شديد الضعف، والحديث محكوم عليه بالوضع[. # اإليماء:
 

عن أنٍس قاَل: علََّم جربيُل عليه السالُم رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم هذا الدعاَء، وعلََّمه رسوُل هللِا صلى هللا   -  406
عليه وسلم أاب بكٍر رضي هللاُ عنه، وكاَن شاكياً، فقاَل له: »إذا أصاَبَك مرٌض فُقل: ال إلَه إال هللاُ وحَده ال شريَك له، له  

َُييي ومُييُت، وهو حيٌّ ال ميوُت، سبحاَن ربِّ العباِد والبالِد، واحلمُد هلِل كثريًا طيباً مباركاً فيه على كلِّ   امللُك وله احلمُد، 
 ِمن  حاٍل، هللاُ أكرُب كبريًا، جالُل هللِا وكربايُؤه وعظمُتُه بكلِّ مكاٍن، اللهمَّ إْن كنَت قضيَت يل َمويت فيه فاغفْر يل، وأخرِْجين

 .ينِّ جنَة عدٍن«ُذنوب، وأسكِ 
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
احلكِم قاَل: دخلُت أان واثبٌت الُبناينُّ على أنِس بِن مالٍك، قاَل: أخرَبان أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم  عن عبدِ  -  407
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عافيِتَك، وصربًا على بليِتَك، وخروجاً ِمن  دخَل على عليٍّ عليه السالُم وهو شاٍك، فقاَل: »ُقل: اللهمَّ إيّنِ أسأُلَك تعجيَل 
نيا إىل رمحِتَك«.   الدُّ

 الحكم صاحب أنس ضعيف، ويوسف بن عطية الصفار متروك. عبد# اإليماء:  
 

ى ِمن فَيِح جهنَم، فأَبرِدوها ابملاِء«. -  408  عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »احلُمَّ
 ]إسناده ضعيف[. # اإليماء: 

 
َدُه،  عن أنِس بِن مالٍك قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا عاَد رجاًل على غرِي اإلسالِم مل َُيلْس عن -  410

؟ كيَف أنَت اي نصراينُّ؟« بِديِنِه الذي هو عليهِ   . وقاَل: »كيَف أنَت اي يهوديُّ
 سعيد بن ميسرة قال البخاري وغيره: منكر الحديث. # اإليماء: 

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال طريَة، والطريُة على َمن تطريََّ، وِإن يُك يف شيٍء   -  411

 . ففي الداِر واملرأِة والفرِس«
 (. 417/ 2حسن األلباني إسناده في الصحيحة )# اإليماء:  

 
لم قاَل: »إنَّ هللَا مجيٌل َيبُّ اجلماَل، وَيبُّ َأن يَرى نعمَتُه  عن أنِس بِن مالٍك، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وس  -  412

 . على عبِدِه«
 . وعم أحمد هذا وجده لم أر لهما ترجمة[..أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب متروك كذبه كثيرون ] # اإليماء:

 
 . عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الكحُل وترًا« -  415

 (. 259/ 3(: إسناده صحيح، رجاله ثقات. وأورده األلباني في الصحيحة )1063)  # الروض البسام 
 

عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا ُأيَت أحدُكم ابلطيِب فلُيصْب   -  416
 . ِمنه«

 .هو في الصحيح من طريق عزرة بلفظ: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان ال يرد الطيب # اإليماء:
 

 . عن أنِس بِن مالٍك، أنَّه رَأى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يعَتمُّ بعمامٍة سوداءَ  -  417
 سنده ضعيف من أجل عنبسة بن سالم، إال أن له شواهد يتقوى بها[. ]  # اإليماء:

 
 . عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم دخَل يوَم فتِح مكَة وعليِه عمامٌة سوداءُ  -  418

 (. 1358# صحيح من حديث جابر بن عبد هللا كما رواه مسلم )
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َها ال حَمالةَ  -  419 عرَة، فَمن كاَن ُمغريِّ وا هذه الشَّ فباحلناِء   عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال تُغريِّ

 .والَكْتِم«
 إسناده ضعيف[.  ] # اإليماء:

 
 . عن أنٍس قاَل: رُئَي َشعُر النيبِّ صلى هللا عليه وسلم وفيه نبُذ شعٍر خمضوٍب حبناءٍ  -  421

 في الصحيحين وغيرهما من طرق عن أنس أن النبي صلى هللا عليه لم يخضب.   # اإليماء:
 

 . عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم صفََّر حليَتُه وما فيها عشروَن شعرًة بيضاءَ  -  422
 (: صدقة هذا ضعيف كما في التقريب.  1058)  # الروض البسام 

 
الناُس خواتيَمهم ِمن َوِرٍق  عن أنٍس، أنَّه أبصَر على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم خاَُت وِرٍق يوماً واحدًا، فصنَع  -  424

فلِبسوها، فطرَح النيبُّ صلى هللا عليه وسلم خامَتَه، فطرَح الناُس خواتيَمهم، ورَأى يف يِد رجٍل خامتاً فضرَب أصبَعه حَت رَمى 
 .به

 ( وقال: هذا حديث صالح اإلسناد غريب. 327/  1الذهبي في ترجمة بشر بن الوليد في الميزان ) أخرجه # اإليماء:
 

ا اجلهاُد َمن   -  427 عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليَس اجلهاُد َمن ضرَب بسيِفِه يف سبيِل هللِا، إمنَّ
 عاَل والدَتُه، وَمن عاَل والَدُه يف جهاٍد، وَمن عاَل نفَسُه كفَّاً عن الناِس فهو يف جهاٍد«. 

 يع بن صبيح سيء الحفظ. والرب مجهول،# اإليماء: ]أبو روح سعيد بن دينار 
 

 .عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اجلنُة حتَت أقداِم األمهاِت« -  428
 (. 593يعرفان، والحديث منكر[. وانظر الضعيفة ) قال ابن طاهر: ومنصور وأبو النضر ال] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »بُ رُّوا والَديكم َيربكم أبناؤُكم، وِعفُّوا تعفَّ نساؤُكم،   -  429

 وَمن مل يقبْل ِمن ُمتنصٍل ُعذرًا صادقاً كاَن أو كاذابً فال يرُد عليَّ احلوَض«. 
 (.502/ 1ال يعرف، والمفيد ال شيء، قاله الذهبي في الميزان )  عبيد هللاالحسن بن # اإليماء: 

 
عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »سبعٌة ال ينظُر هللاُ عزَّ وجلَّ إليهم يوَم القيامِة وال يُزكيهم   -  430

اخلنَي، إال َأن   يَتوبوا، إال َأن يَتوبوا، إال َأن يَتوبوا، ممن اتَب هللاُ عليه: الناكُح  وال َُيمُعهم مع العاَلمنَي، َيدخلوَن الناَر أوَل الدَّ
 . ِه« يَده، والفاعُل واملفعوُل به، وُمدمُن اخلمِر، والضارُب أبويِه حَت َيستغيثا، واملُؤذي جريانَه حَت يَلعنوُه، والناكُح حليلَة جارِ 
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 إسناده ضعيف مظلم، والحديث منكر شبه موضوع[.  ] # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الرَّحَم اشُتقت ِمن الرَّمحِن، معلقٌة ابلعرِش  -  431
 . بسلسلٍة تُنادي كلَّ يوٍم مخَس مراٍت: ِصْل َمن وَصَلين، واقطْع َمن قطََعين«

 (.151  - 150/  8ده منكر[. وانظر نحوه في المجمع )إسنا ] # اإليماء:
 

نيا واآلخرِة« -  432  . عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِصُلوا أرحاَمكم، فإنَّه أَبقى لكم يف الدُّ
 سالم بن نوح البصري له غرائب وأفراد، وقد خوف في وصله، فرواه غيره عن قتادة مرساًل بنحوه.# اإليماء:  

 
عليه وسلم: »َمن مسَح يَده على رأِس يتيٍم كتَب هللاُ له بكلِّ شعرٍة مرَّْت  عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا  -  434

 . على يِدِه حسنًة«
 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الرجَل ال يكوُن مؤمناً حَت أيَمَن جارُُه بوائَِقه،   -  435

ا املؤمُن الذي نفُسُه ِمنه يف عناٍء والناُس ِمنه يف راحٍة«  . يبيُت وهو آِمٌن ِمن شّرِه، إمنَّ
يدخل الجنة عبد ال يأمن جاره   ي مسند أحمد من وجه آخر عن أنس مرفوعًا: »الالحكم يروي عن أنس المناكير. وف عبد# اإليماء: 

 .بوائقه«
 

 .عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ لكلِّ شيٍء زكاًة، وزكاُة الداِر بيُت الضيافِة« -  437
 : موضوع.(318الضعيفة ) السلسلة#  

 
عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »املؤمنوُن بعُضهم لبعٍض َنَصحٌة وادُّوَن وِإن افرتَقْت منازهُِلم   -  442

 .وأَبداهُنم، والفجرُة بعُضهم لبعٍض َغَششٌة ُمتجاِدلوَن وِإن اجتمَعْت منازهُِلم وأَبداهُنم«
 : موضوع.(5175الضعيفة ) # السلسلة 

 
ا يتفاَضلوَن ابلعافيِة،   -  443 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الناُس كأسناِن املشِط، وإمنَّ

 . وال خرَي يف صحبِة َمن ال يَرى لَك مثَل ما َترى له«  -يقوُل: َيكسوُه َيمُلُه يرفُدُه   -واملرُء كثرٌي ِبخيِه، 
 جدًا.  ضعيف (: 596الضعيفة ) # السلسلة 

 



57 

 

ا هي كرامُة هللِا،   -  445 عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أكرَمه َأخوه املسلُم فليقبْل كراَمُته، فإمنَّ
 . وال َتردُّوا على هللِا كراَمَته«

 الربيع بن صبيح متروك الحديث[.] # اإليماء:
 

نيا   -  446 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن نصَر أخاُه ابلغيِب نصَرُه هللاُ يف الدُّ
 .واآلخرِة«
 (. 1217رجاله ثقات، والحسن مدلس وقد عنعنه، وخولف فيه عبد العزيز بن محمد الدراوردي[. وأورده األلباني في الصحيحة ) ] # اإليماء:

 
َك وقريَن السوِء، فإنََّك به تُعرُف« -  447    . عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إايَّ

 : موضوع.(847الضعيفة ) # السلسلة
 

نيا فرَج هللاُ  -  448  عزَّ  عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن فرَج عن أخيِه املسلِم ُكربًة ِمن ُكرِب الدُّ
أخيِه   وجلَّ عنه سبعنَي ُكربًة ِمن ُكرِب يوِم القيامِة، وهللاُ عزَّ وجلَّ يف عوِن العبِد ما كاَن العبُد يف عوِن أخيِه، وَمن سرَت على

 . ريٍب«املؤمِن سرَت هللاُ عليه يوَم القيامِة«، فقاَل رجٌل: اي رسوَل هللِا، َمن أهُل اجلنِة؟ قاَل: »كلُّ هنٍي لنٍي، سهٍل ق
 أحمد بن أبي سليمان القواريري كذبه األزدي وغيره. # اإليماء: 

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ بُدالَء أُميت مل َيدُخلوا اجلنَة بصوٍم وال صالٍة،   -  450

   .ولكْن بسالمِة الصدِر، وسخاِء األنفِس، والنَّصيحِة للُمسلمنَي«
 (. 668/ 3الدينوري منكر الحديث ضعيف، وهذا الحديث من منكراته، انظر الضعيفة ) عبد العزيزمحمد بن # اإليماء: 

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هلِل عباداً اختصَّهم لقضاِء حوائِج الناِس، آىل   -  452

ثونَه والناُس يف احلساِب« على نفِسِه َأن ال يُعذهَبم ابلناِر، فإذا كاَن يوُم القيامِة  ثُهم وَيدِّ  . َخَلوا مع هللِا عزَّ وجلَّ َيدِّ
 ضعيف جدًا.  (: 3196الضعيفة ) # السلسلة

 
عن محيِد بِن العالِء، عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن َقضى ألخيِه املسلِم حاجًة كاَن  -  453

 .كَمن خدَم هللَا عمَرُه«
  : موضوع.(753الضعيفة ) # السلسلة

 
عن محيِد بِن عقبَة، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َقضى ألخيِه املسلِم حاجًة  -  454

 .كاَن مبنزلِة َمن خَدَم هللَا عمَرُه« 
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عيف، وحميد بن  يحتج به، وعافية ض حاتم يكتب حديثه والأبو أحمد بن أبي يحيى الحضرمي فيه لين، ومحمد بن أيوب قال ] # اإليماء:
 عقبة مجهول[. 

 
نيا َقضى هللاُ   -  455 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َقضى ألخيِه حاجًة ِمن حوائِج الدُّ

 له اثننِي وسبعنَي حاجًة أسهُلها املغفرُة«. 
 ( وقال: دينار كذاب.  846أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )# اإليماء:  

 
كما ُتذيُب الشمُس اجلليَد،   عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ اخلُلَق احلسَن يُذيُب اخلطيئةَ  -  460

 . وإنَّ اخلُلَق السيَء لُيفسُد العمَل كما يُفسُد اخللُّ العسَل«
   إسناده ضعيف.( 1076)  # الروض البسام 

 
عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َأحبُّكم إىل هللِا َأحاِسُنكم َأخالقاً، املُوطؤَن َأكنافاً، الذين   -  462

اؤوَن ابلنَّميمِة، املُلتمسوَن هلم الَعَثراِت، املفّرِقوَن بنِي اإلخواِن«  .أيَلفوَن ويُؤَلفوَن، وإنَّ أَبغَضكم إىل هللِا املشَّ
 هدبة دجال كذاب[.أبو على أنس، فيه  حديث موضوعهذا ] ماء:# اإلي

 
عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أال ُأخربُكم خبيارِكم؟« قَالوا: بَلى اي رسوَل هللِا، قاَل:   -  463

بكٍر: بَلى اي رسوَل أبو »ِخيارُكم َمن الَن منكباُه، وَحسُن خُلُقه، وأكرَم زوَجه إذا قدَر«، قاَل: »أال ُأخربُكم بِشرارِكم؟« قاَل: 
 ، قاَل: »ِشرارُكم من ال يُرجى خريُه، وال يُؤَمُن شرُّه، وإنَّ خيارَكم َمن يُؤَمُن شرُّه، ويُرجى خريُه«. هللاِ 

 ، بل موضوع[. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا رفيٌق َيبُّ الرفَق، ويُعطي على الرفِق ما ال   -  465
 يُعطي على العنِف«.

َر وال مُتلُّوهم«.   قاَل: وكاَن يقوُل: »ُخذوا ابلناِس املَُيسَّ
 .قاَل قتادُة: إنَّ املؤمننَي رفقاُء رمحاءُ 

 ن لغيره[.  حس] # اإليماء:
 

، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل يل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي أنُس، أسِبغ الُوضوَء يزْد   -  467 عن سليماَن التيميِّ
ا   يف عمِرَك، وسلِّْم على أهِلَك يكثْر خرُي بيِتَك، وسلِّْم على َمن لقيَت ِمن أُميت تكثْر حسناُتَك، وصلِّ صالَة الضُّحى فإهنَّ

 قبَلَك، وصلِّ ابلليِل والنهاِر َيفْظَك احلفظُة، وال تَنْم إال على طُهٍر، فإْن متَّ متَّ شهيدًا، واحَفظ الكبرَي،  صالُة األوَّابنيَ 
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 وارَحم الصغرَي تلَقين غدًا«.
 .. ووقِّر الكبرَي وارَحم الصغرَي تلْقاين غدًا«.ويف روايِة عياٍض: » 

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

عن أب مرواَن املؤذِن قاَل: مسعُت أنَس بَن مالٍك يقوُل: قاَل يل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي أنَس بَن   -  468
مالٍك، حاِفْظ على الصالِة حُتبَك احلفظُة، اي أنَس بَن مالٍك أمْط عن طريِق املسلمنَي اأَلذى والقذَر تكثْر حسناُتَك، اي أنَس 

ا صالُة األوَّابنَي، وَمن استغَفَرت له املالئكُة كاَن يف ِذمِة هللِا، وَمن كاَن يف ِذمِة هللِا مل ينْلُه  بَن مالٍك صلِّ صالَة ال ضُّحى فإهنَّ
 سخُط هللِا، اي أنَس بَن مالٍك إذا َمررَت ابملسلمنَي فسلِّْم عليهم يُقاُل للَمَلِك الذي يكتُب اخلرَي: اكتْب، ويقاُل للذي يكتبُ 

كتْب عليه شيئاً، اي أنَس بَن مالٍك إذا دخلَت إىل أهِلَك فسلِّْم عليهم يكثْر خرُي بيِتَك، اي أنَس بَن مالٍك ال  الذنوَب: ال ت
، اي  تَنْم إال على طهوٍر، فإنََّك ِإن متَّ ِمن ليلِتَك ُكنَت ِمن الشهداِء، وإْن بقيَت يُقاُل لَك: قْم فاستقِبل العمَل قد ُغفَر لكَ 

   .تُل كتاَب هللِا ابلليِل تُرافْقين« أنَس بَن مالٍك ا
 حديث منكر موضوع[. # اإليماء: ]

 
عن اثبٍت البُنايّنِ قاَل: دخلُت على أنِس بِن مالٍك فقلُت: رأْت عيناَك رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ أظنُّه قاَل:   -  469

رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ قاَل: نَعم، قاَل: فقبَّلُتهما، قلُت: فصببَت  نَعم، فقبَّلُتهما، قاَل: فمَشْت رجالَك يف حوائِج 
  املاَء بيديَك على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ قاَل: نَعم، فقبَّلُتهما، قاَل: مث قاَل يل أنُس: اي اثبُت، صببُت املاَء بيديَّ 

: »اي غالُم، أسِبغ الُوضوَء يزيد يف عمِرَك، وأفِش السالَم تكثْر  على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم لوضوئِِه، فقاَل يل
بابَة والُوسطىأبو حسناُتَك، وأكثْر ِمن قراءِة القرآِن جتيء يوَم القيامِة َمعي كهاَتنِي«، وقاَل إبصبِعِه َهكذا، وَأراان   .احلسِن السَّ

 حديث منكر أو موضوع[. ] # اإليماء:
 

عن محيٍد، عن أنٍس رضي هللاُ عنه قاَل: خدمُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم عشَر سننَي، فما قاَل يل لشيٍء   -  470
فعلُتُه: مل فعلَتَه، وما قاَل يل لشيٍء كسرتُُه: مل كسرَته، وكنُت واقفاً على رأِس النيبِّ صلى هللا عليه وسلم َأصبُّ على يديِه  

وقاَل: »ُأعلُمَك ثالَث خصاٍل تَنتفُع هبا«، قلُت: َِبب أنَت وأُمي اي رسوَل هللِا بلى، قاَل: »َمن لقيَت   املاَء، فرفَع رأَسه إيلَّ 
ا صالُة األ  .براِر« ِمن أُميت فسلِّْم عليه َيُطْل عمُرَك، وإذا دخلَت بيَتَك فسلِّْم عليهم يكثْر خرُي بيِتَك، وصلِّ صالَة الصبِح فإهنَّ

 شديد الضعف[. إسناده  ] # اإليماء:
 

عن أابَن بِن أب عياٍش، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: خدمُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم وَأان ابُن تسٍع، فكاَن   -  471
بياِن مث آتيِه فال يكرهين وال يَنتُهرين، ويقوُل يل: »اي بينَّ، أسبْغ وضوَءَك يزْد يف   يبعُثين يف حاجٍة، فأذهُب فألعُب مع الصِّ

 . َك، ِصْل قرابَتَك يكثْر خريَُك«، وما مسسُت شيئاً قطُّ خزًّا والغريَه ألنَي ِمن كفِّ رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلمعمرِ 
 .أبان متروك. وللحديث طرق عن أنس دون كالم النبي صلى هللا عليه وسلم# اإليماء:  
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عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي أنُس، أكثْر ِمن الصالِة يف بيِتَك يكثْر خرُي بيِتَك، وسلِّْم   -  472

 .على َمن لقيَت تكثْر حسناُتَك«
 (: هذا إسناد موضوع.7039الضعيفة ) # السلسلة 

 
   . عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي أنُس، وقِّر الكبرَي وارَحم الصغرَي تراِفْقين يف اجلنِة« -  473

 حديث منكر[.  # اإليماء: ]
 

، والتواضُع عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ العفَو ال يزيُد العبَد إال ِعزاً، فاْعفوا يُعزكم هللاُ  -  477
قوا يَرمْحك م هللاُ عزَّ  ال يزيُد العبَد إال رفعًة، فتواَضعوا يَرفْعكم هللاُ عزَّ وجلَّ، وإنَّ الصدقَة ال َتزيُد اإلنساَن إال رمحًة، فتصدَّ

 وجلَّ«.
   ... . وإنَّ الصدقَة ال تزيُد املاَل إال مناءً ..  ويف روايِة ابِن بشرانَ 

 ضعيف جدًا.  (: 3425الضعيفة ) # السلسلة
 

حلقٌة بيِد مَلٍك، فإْن تواَضَع  عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما ِمن عبٍد إال ويف رأِسِه   -  478
 .رفَع هبا وقاَل: ارتفْع رفَعَك هللاُ، وِإن رفَع نفَسُه جبَذُه إىل األرِض وقاَل: اخفْض خفَضَك هللُا«

 واقد بن سالمة ضعفوه، ويزيد الرقاشي أسوأ حااًل منه.# اإليماء:  
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أولُّ ما يُنزُع ِمن العبِد احلياُء فيصرُي مقااتً مث ممقتاً، مث يُنزُع   -  480
 َفظاً غليظاً، وخُيلُع ِديُن اإلسالِم ِمن عنِقِه فيصرُي كذاابً لعيناً  ِمنه األمانُة فيصرُي خائناً خموانً، مث يُنزُع ِمنه املرمحُة فيصريُ 

 . ملعواًن«
 إسناده موضوع[. ] # اإليماء:

 
كم واحلسَد، فإنَّ احلسَد أيُكُل  -  483 عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم مثَله، ِسوى أنَّه كاَن يقوُل: »إايَّ

   .احلسناِت كما أتُكُل الناُر احلطَب«
 واقد بن سالمة ضعفوه، ويزيد الرقاشي أسوأ حااًل منه.  # اإليماء: 

 
عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أَمَرين ربِّ جلَّ جاللُه مبُداراِة الناِس ِمن عنِد عرِشِه، كما   -  484

 أَمَرين ِبداِء الرسالِة«. 
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 . عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُمداراُة الناِس صدقٌة« -  485

 (.15/ 10السقطي ال يعرف. وانظر الضعيفة )  أحمد بن عبد الرحمن# اإليماء:  
 

عن أنٍس قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم جالساً يف املسجِد وقد أطاَف به أصحابُُه، إذ أقبَل عليٌّ فسلََّم  -  486
بكٍر عن مينِي  أبو ُع له، وكاَن مث وقَف فنظَر مكاانً ُيلُس فيه، ونظَر النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إىل وجوِه أصحاِبه أيُّهم يوسِ 

بكٍر عن جملِسِه فقاَل: ها ُهنا اي أاب حسٍن، فجلَس بنَي النيبُّ صلى هللا  أبو رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم جالساً، فَتزحزَح 
ٍر فقاَل: »اي أاب بكٍر،  عليه وسلم وبنَي أب بكٍر، فرأَينا السروَر يف وجِه رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، مث أقبَل على أب بك

ا يعرُف الفضَل ألهِل الفضِل ذو الفضِل«  .إمنَّ
 : موضوع.(3227الضعيفة ) # السلسلة

 
على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فَضنَّ الناُس مبجاِلِسهم فلم   عبد هللاعن أنِس بِن مالٍك قاَل: دخَل جريُر بُن  -  487

ْع له أحٌد، فرماُه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم برُبدتِِه وقاَل: اجلْس عليها اي جريُر، فتلقَّاها جريٌر بوجِهِه وحنرِهِ  َلها يوسِّ ، فقب َّ
ا أكرْمَتين، فأقبَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم على جلسائِِه فقاَل: وردَّها على ظهرِِه وقاَل: أكرَمَك هللاُ اي رسوَل هللِا كم

 .»َمن كاَن يؤمُن ابهلِل واليوِم اآلخِر فإذا أاتُه كرمُي قوٍم فلُيكرْمُه«
 إسناده شديد الضعف[. ] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الغضَب واحِلدَة ال َيكوانِن إال يف صاحِل أُميت   -  491

 .وأَبرارِها وأَتقيائِها مث تَ ْفىن«
 : موضوع.(28الضعيفة ) # السلسلة 

 
عن أنٍس قاَل: خرَج َعلينا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »َمن ضمَن يل اثَنتنِي َضمنُت له اجلنَة«، فقاَل أبو  -  492

بنَي   هريرَة: فداَك َأب وأُمي، أان أضَمُنها لَك، ما مُها؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن ضمَن يل ما بنَي حِليَ ْيِه وما
 . َضمنُت له اجلنَة«رِجَليِه 

 إسناده موضوع[. ] # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه: أنَّ رجاًل أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم وهو يقوُل: ِبب، علَّمين ثالَث كلماٍت،   -  493
 . قاَل: »احفْظ لساَنَك َتسَلْم، وال ُتذلَّ ِعرَضَك فُتشَتَم، وال ُتضارَّ جارَك فتنَدَم«

 هدبة كذبوه، والخضر بن أبان ضعيف. أبو # اإليماء:  
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عن محيٍد، عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كفَّ غضَبه كفَّ هللاُ عزَّ وجلَّ عنه عذابَُه،   -  495
 .وَمن خزَن لسانَه سرَت هللاُ عزَّ وجلَّ عورَته، وَمن اعتذَر إىل هللِا عزَّ وجلَّ قبَل هللاُ سبحانَه وَتعاىل ُعذرَه«

 (. 477/ 5ني إسناده في الصحيحة )حسن األلبا# اإليماء:  
 

، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َمن حفَظ لسانَه سرَت هللاُ عورَته،   -  496 عن الزبرِي بِن عديٍّ
نيا قبَل هللاُ عزَّ وجلَّ معِذرَته  . «وَمن كفَّ غضَبه كفَّ هللاُ عنه عذابَه، وَمن اعتذَر إىل هللِا يف الدُّ

 بشر بن الحسين يروي عن الزبير بن عدي نسخة موضوعة. # اإليماء: 
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ملَّا أهبَط هللاُ عزَّ وجلَّ آدَم عليه السالُم األرَض مكَث فيها   -  499
   ولِدِه وولدِ ما شاَء َأن ميكَث، مث قاَل له بَنوُه: اي أابان تكلَّْم، قاَل: فقاَم خطيباً يف أربعنَي ألفاً ِمن ولِدِه وولِد ولِدِه وولِد ولدِ 

 . ولِد ولِد ولِد ولِدِه، فقاَل: إنَّ هللَا تعاىل أمَرين فقاَل: اي آدُم، َأِقلَّ كالَمَك َترجْع إىل ِجواري«
 : موضوع.(2961الضعيفة ) # السلسلة

 
َل هللاُ عزَّ وجلَّ قُبَله إىل ُدبرِه   -  501 عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أال َمن اغتاَب جارَه املسلَم حوَّ

 . يوَم القيامِة«
 هدبة كذبوه. أبو الخضر بن أبان ضعيف، و # اإليماء:  

 
، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أَلقى ِجلباَب احلياِء   -  503 اعديِّ عن أب سعٍد السَّ

 . فال ِغيبَة له«
   ضعيف جدًا. (: 585الضعيفة ) # السلسلة

 
، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: ذكَر رجٌل لرجٍل عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم -يَعين ابَن أب عياشٍ  -عن أابَن  -  504

 فقاَل رجٌل: أنغتابُُه؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أَلقى ِجلباَب احلياِء فال ِغيبَة له«. 
  صلى هللا عليه وسلم: »َمن سلَب ِجلباَب احلياِء فال ِغيبَة له«. وروايُة ابُن مُجيٍع خمتصرٌة: قاَل رسوُل هللاِ 

 أبان بن أبي عياش متروك.# اإليماء: 
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كاَدت النميمُة َأن تكوَن ِسحرًا، وكاَد الفقُر َأن يكوَن   -  505
 ُكفرًا«.

  موضوع.: (1905الضعيفة ) # السلسلة
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 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إيّنِ ألمزُح وال أقوُل إال حقًا«.  -  507
 . وللحديث شواهد[..في إسناده من لم أقف على حاله] # اإليماء:

 
 . عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل لعائشَة ذاَت يوٍم: »ما أكثَر بياَض َعينيِك« -  508

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يُوقُف َعبداِن بنَي َيدي هللِا عزَّ وجلَّ  -  512
دُخال،  ما: عبديَّ افيأُمُر هبما إىل اجلنِة، فيقوالِن: ربَّنا مبا استاَهلنا اجلنَة ومل نعمْل عماًل جُتازينا به اجلنَة؟ فيقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ هل

  .فإيّنِ آليُت على نَفسي َأن ال يدخَل الناَر َمن امسُه أمحُد وال حممٌد«
 [. حديث موضوع إسناده شديد الضعف، وال# اإليماء: ]

 
فاخُتِلَس عقُله فال يلوَمنَّ إال   عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن انَم بعَد العصرِ  -  516

   .نفَسُه«
 (: وابن لهيعة ضعيف من قبل حفظه. 113/ 1الضعيفة ) # السلسلة

 
   .عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »سرعُة املشِي ُتذهُب هباَء الوجِه« -  517

 (: هذا إسناد باطل.55الضعيفة ) # السلسلة
 

عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اجملالُس ثالثٌة: غامٌن، وساملٌ، وشاجٌب، فأمَّا الغامُن   -  519
 . فالذاكُر، وأما الساملُ فالساكُت، وأمَّا الشاجُب فالذي يشغُب بنَي الناِس«

 العالء متروك. # اإليماء:  
 

 .يه وسلم كاَن يقوُد راحلَتُه، ومَيشي ُهنيهًة بعَد الصبِح وبعَد العصرِ عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عل -  522
 إسناده واه[.] # اإليماء:

 
 عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َأمَر بقطِع اأَلجراِس. -  524

 (. 4701صححه ابن حبان )# اإليماء: 
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن دعا ألخيِه بظهِر الغيِب َكتَب هللاُ له عشَر   -  527
 حسناٍت، وَمن بدَأه ابلسالِم كتَب له عشَر حسناٍت«. 
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 قاَل أنٌس: فإْن كانت الشجرُة لُتفرُق بيَننا يف املَسرِي فَنتالقى ابلسالِم.
شٍم خمتصرٌة: »َمن بدَر أخاُه ابلسالِم كتَب هللاُ له عشَر حسناٍت، وَمن َدعا له بظهِر الغيِب كتَب هللاُ عزَّ  وروايُة حممِد بِن ها

 وجلَّ له عشَر حسناٍت«. 
 ضعيف.  :(6310)  الضعيفة # السلسلة 

 
عن أنِس بِن مالٍك، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا أقبَل الرجُل ِمنكم إىل إخوانِِه فلُيسلِّْم«، قاَل:   -  529

 . فقاَم رجٌل فلم ُيسلِّْم، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما َأسرَع ما نسيَت« 
 . وعم أحمد هذا وجده لم أر لهما ترجمة[..رون أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب متروك كذبه كثي] # اإليماء:

 
عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ملَّا نُفَخ يف آدَم عليه السالُم فبَلَغ الروُح رأَسُه عطَس فقاَل:   -  531

 . احلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، فقاَل هللاُ عزَّ وجلَّ له: يرمُحَك هللُا«
 (.2159األلباني في الصحيحة )(، ووافقه الذهبي و 263/ 4(، والحاكم )6165صححه ابن حبان ) # اإليماء:

 
عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َتضرِبوا َأوالدَكم يف املهِد على بكائِهم، فإنَّ بكاَء الصيبِّ   -  532

لم، وأربعَة أشهٍر االستغفاُر  يف املَهِد أربعَة أشهٍر شهادُة َأن ال إلَه إال هللاُ، وأربعَة أشهٍر الصالُة على نبيِّكم صلى هللا عليه وس
  .لوالَديِه«
 في إسناده بالل خادم أنس وإبراهيم بن عبد هللا الطرسوسي لم أقف لهما على ترجمة[. ] # اإليماء:

 
نِة   -عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن القوُس كذا  -  533 فهو عاُم   -يعين ِمن أوِل السَّ

نِة كاَن أماانً ِمن الغرِق«  . خصٍب، وإذا كاَن ِمن آخِر السَّ
 (: هذا حديث ال يصح.297قال ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء:

 
 . عن أنٍس قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »الريُح هلا رأساِن وِلساٌن وجناحاِن وَذنٌب تسبُح هللَا« -  534

 هذا حديث منكر باطل[.] # اإليماء:
 

  عن زايٍد أب عماٍر، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »عالمُة حبِّ هللِا حبُّ  -  536
   .ذكرِِه، وعالمُة بغُض هللِا بغُض ذكرِِه«

 : ضعيف.(3871الضعيفة ) # السلسلة
 

، عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »عالمُة حبِّ هللِا حبُّ ذكِر هللِا، وعالمُة  -  537 عن الزُّهريِّ
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 .بغِض هللِا بغُض ذكِر هللِا«
  (: ضعيف.3721ضعيف الجامع )# 
 

 عن أنِس بِن مالٍك خادِم رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:  -  538
 .»إنَّ ذاكَر هللِا ُييُء يوَم القيامِة وله نوٌر كنوِر الشمِس، أو برهاٌن كربهاِن الشمِس«

 شيء البتة. (، وقال فيه: ال 445/ 4ذكره الذهبي في ترجمة يسر مولى أنس ) # اإليماء:
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ذكُر هللِا ابلغداِة والَعشيِّ خرٌي ِمن َحطِم السيوِف يف سبيِل   -  539
  .هللِا«

 : موضوع.(4304( )1431الضعيفة ) # السلسلة
 

، ما   -  540 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »هل َتسمعوَن َأطيَط السماِء، وُحقَّ هلا أْن تَئطَّ
 . ئِن«فيها موضُع قدٍم إال وعليه مَلٌك قائٌم أو ساجٌد، وإنَّ للذِّكِر َدوايً حوَل العرِش يُذكُِّر بصاحِبِه، والعمُل الصاحِل يف اخلزا

 [. إسناده ضعيف جداً ] ء:# اإليما
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ألب رزيٍن: »اي أاب رزيٍن، إذا َخلوَت فحرِّْك ِلساَنَك بذكِر هللِا، اي  -  541
 . أاب رزيٍن، فإنَّه ليَس ِمن مسلٍم يزوُر يف هللِا إال شيَّعه سبعوَن ألَف مَلٍك يقولوَن: اللهمَّ َوَصَل فيَك فِصْلُه«

 . وعم أحمد هذا وجده لم أر لهما ترجمة[. .ن محمد بن عمرو بن مصعب متروك كذبه كثيرون وقالوا: يضع الحديثأحمد ب] # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اْدعوا هللَا تعاىل وأَنتم ُموقنوَن ابإلجابِة، واعَلموا أنَّ  -  542
ُه  َمن شغلَ هللَا عزَّ وجلَّ ال َيستجيُب دعاَء الغافِل الالهي، وأكِثروا ذكَر هللِا تعاىل يف السرِّ والَعالنيِة، فإنَّ هللَا تعاىل يقوُل: 

 . ِذكري عن دعاِئي ومسأََليت َأعطيُته أفضَل ما ُأعطي السائلنَي«
 يوسف بن عطية الصفار متروك. # اإليماء:

 
 . عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال يَهلُك مع الدعاِء أحٌد« -  544

 : ضعيف جدا. (843الضعيفة )السلسلة # 
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما اجتَمَع ثالثٌة قطُّ َيدعوَن إال كاَن َحقاً على هللِا   -  545
 . تعاىل َأن ال يَردَّ أيديَهم«

 ضعيف[. ]  # اإليماء:
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عن يزيَد الرَّقاشيِّ قاَل: مسعُت أنَس بَن مالٍك يقوُل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ هللَا عزَّ   -  547

 .وجلَّ لَيستحي إذا رفَع العبُد إليِه يديِه أْن يردَّمها ِصفرًا ليَس فيهما شيٌء«
 إسناده ضعيف، وهو حسن بمجموع طرقه عن أنس[.  ] # اإليماء:

 
ا   -  548 عن سعيِد بِن أب هالٍل، عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم دخَل املسجَد وحنُن نذُكُر، فلمَّ

دَّ يديِه  رأيناُه َأعظمناُه، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ جواٌد كرمٌي َيستحي، ِمن العبِد املسلِم أْن مي
 . مث يقِبَضهما ِمن قبِل َأن ُيعَل فيهما ما سأََله« إليهِ 

 قال ابن حجر: روايته عن أنس مرسلة. ،سعيد بن أبي هالل # اإليماء:
 

عن أابَن بِن أب عياٍش، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ َحييٌّ كرمٌي،  -  549
 .َيكره إذا بسَط الرجُل يديِه إليِه َأن يردَّمها ِصفرًا ليَس فيهما شيٌء«

 أبان بن أبي عياش متروك.  # اإليماء:
 

، عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما رُزَق عبٌد أربعاً  -  551 فُحرَم أربعاً: مل يُرزق الدعاَء   عن الزُّهريِّ
  [، ومل يُرزق التوبَة فُيحَرم القبوَل، وذلَك أنَّ 60فُيحَرم اإلجابَة، ألنَّ هللَا عزَّ وجلَّ يقوُل: }اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم{ ]غافر: 

ْوبََة َعْن ِعَباِدِه{ ]الشورى:  [، ومل يُرزق الشكَر فُيحَرم املزيَد، ذلَك أنَّ هللَا  25هللَا تبارَك وَتعاىل يقوُل: }َوُهَو الَِّذي يَ ْقَبُل الت َّ
لَك أنَّ هللَا عزَّ وجلَّ يقوُل:  [، ومل يُرزق االستغفاَر فُيحَرم املغفرَة، وذ 7عزَّ وجلَّ يقوُل: }لَِئْن َشَكْرُُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم{ ]إبراهيم:  

 . [ 10}اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن َغفَّارًا{« ]نوح: 
 (: في إسناده مجاهيل. 1600الروض البسام ) #  

 
عن اثبٍت، عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن ُأهلَم مخسًة مل َُيَرْم مخسًة: َمن ُأهلَم الدعاَء مل   -  552

وَل، ألنَّ  [، وَمن أهلَم التوبَة مل َُيَرم القب60َُيَرم اإلجابَة، ألنَّ هللَا تعاىل يقوُل: }َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوين َأْسَتِجْب َلُكْم{ ]غافر: 
ْوبََة َعْن ِعَباِدِه{ ]الشورى:  [، وَمن ُأهلَم الشكَر مل َُيَرم الزايدَة، ألنَّ هللَا تعاىل يقوُل:  25هللَا تعاىل يقوُل: }َوُهَو الَِّذي يَ ْقَبُل الت َّ

نَّ هللَا تعاىل يقوُل: }اْستَ ْغِفُروا رَبَُّكْم ِإنَُّه َكاَن [، وَمن ُأهلَم االستغفاَر مل َُيَرم املغفرَة، أل7}لَِئْن َشَكْرُُتْ أَلَزِيَدنَُّكْم{ ]إبراهيم: 
 . [39[، وَمن ُأهلَم النفقَة مل َُيَرم اخللَف، ألنَّ هللَا تعاىل يقوُل: }َوَما أَنْ َفْقُتْم ِمْن َشْيٍء فَ ُهَو خُيِْلُفُه{« ]سبأ: 10َغفَّارًا{ ]نوح: 

 وأحمد بن جعفر المروزي لم أقف لهما على ترجمة[. ي روز في إسناده الليث بن محمد الم] # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قاَل ربُّكم عزَّ وجلَّ: ثالثٌة، واحدٌة يل، وواحدٌة   -  554
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ا اليت لَك فأحوُج ما تكوُن إىل عمِلَك  لَك اي ابَن آدَم، وواحدٌة بَيين وبيَنَك، فأمَّا اليت يل فُتخلُص يل ال ُتشرُك ب شيئاً، وأمَّ 
 .ُأوفيَكُه، وأمَّا اليت بَيين وبيَنَك فِمنَك الدعاُء وعليَّ اإلجابُة«

 
 . عن أنٍس قاَل: ُسئَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: أيُّ الليِل أمسُع دعوًة؟ قاَل: »جوُف الليِل« -  555

 خارق اتهمه الدارقطني.أبان بن أبي عياش متروك، وحصين بن م # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ثالُث دعواٍت ال تُردُّ: دعوُة الوالِد، ودعوُة   -  556
 . الصائِم، ودعوُة املسافِر«

 وذكر له شاهدًا عن أبي هريرة. ( 1797قال الذهبي: فيه نكارة، وال أعرف إبراهيم. وأورده األلباني في الصحيحة )# اإليماء:  
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كلُّ شيٍء بيَنه وبنَي هللِا عزَّ وجلَّ حجاٌب إال   -  557
 . شهادَة َأن ال إَله إال هللاُ، ودعاَء الوالِد لولِدِه«

 (: ضعيف.4231ضعيف الجامع )# 
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا غَلَبكم الليُل َأن ُتكاِبدوه، وعدوُّكم أْن جُتاِهدوه، وماُلكم  -  560
ن خرٌي ِمن جبِل ذهٍب وفضٍة َأن يُنَفقوا يف سبيِل هللِا عزَّ وجلَّ   .«َأن تُنِفقوه، فأكِثروا ِمن قوِل سبحاَن هللِا وحبمِدِه، فإهنَّ

 إسناده ضعيف.(: 1566)  البسام # الروض 
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل: سبحاَن هللِا وحبمِدِه، ُكتَب له ألُف ألُف حسنٍة،   -  561
   .وحُمَي عنه ألُف ألُف سيئٍة، ورُفَع له ألُف ألُف درجٍة، وَمن زاَد زاَدُه هللُا«

 إسناده موضوع[. # اإليماء: ]
 

ىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي رسوَل هللِا علِّمين خريًا، فأَخَذ النيبُّ صلى هللا  عن أنٍس قاَل: جاَء أعرابٌّ إ -  562
 مث َمضى،  عليه وسلم بيِدِه وقاَل: »ُقل: سبحاَن هللِا، واحلمُد هلِل، وال إلَه إال هللاُ، وهللاُ أكرُب«، قاَل: فعَقَد األعرابُّ على يِدهِ 

َم ال َر مث رجَع، فتبسَّ ر البائُس، فجاَء« فقاَل: اي رسوَل هللِا، سبحاَن  فتفكَّ نيبُّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل عليه السالُم: »تفكَّ
 هللِا، واحلمُد هلِل، وال إلَه إال هللاُ، وهللاُ أكرُب، هذا هلِل تبارَك وَتعاىل فما يل؟ 

 قاَل هللاُ: صدقَت، وإذا قلَت: احلمُد هلِل قاَل هللاُ عزَّ  فقاَل له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »اي أعرابُّ، إذا قُلَت: سبحاَن هللاِ 
وإذا  وجلَّ: صدقَت، وإذا قلَت: ال إلَه إال هللاُ قاَل هللاُ عزَّ وجلَّ: صدقَت، وإذا قلَت: هللاُ أكرُب قاَل هللاُ عزَّ وجلَّ: صدقَت، 

وجلَّ: قد فعلُت، وإذا قلَت: اللهمَّ  لَت: اللهمَّ ارمْحين قاَل هللاُ عزَّ قلَت: اللهمَّ اغفْر يل قاَل هللاُ عزَّ وجلَّ: قد فعلُت، وإذا ق
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 . ارزْقين قاَل هللاُ عزَّ وجلَّ: قد فعلُت«، قاَل: فعَقَد األعرابُّ على سبٍع يف يِدِه مث وىلَّ 
 (: هذا إسناد جيد. 3336الضعيفة ) # السلسلة 

 
 . عن أنِس بِن مالٍك، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »كالُم أهِل السماواِت: ال حوَل وال قوَة إال ابهلِل« -  564

 .. .(: هذا حديث ال يصح31وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ) : ضعيف.(4123) الضعيفة # السلسلة 
 

  - عن أنٍس، أنَّ قَبيصَة بَن املُخارِق قدَم على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَل: اي نيبَّ هللِا، َأِفْدين فإيّنِ شيٌخ سيٌء  -  565
، قاَل: »أال ُأعلمَك دعاًء َتدعو به كلَّ ما صليَت الَغداَة ثالَث مراٍت فَيدفُع هللاُ عنَك   -يَعين احلفَظ أو الفهمَ  وال ُتكثْر عليَّ

ها شئَت،  ربعَة أنواٍع ِمن البالِء: الربَص واجلذاَم والفاجلَ والَعمى، ويفتُح هللاُ لَك مثانيَة أبواٍب ِمن أبواِب اجلنِة َتدخُل ِمن أيِّ أ
الربَص   تقوُل: اللهمَّ اْهدين ِمن عنِدَك، وأفْض عليَّ ِمن فضِلَك، وأسِبْغ عليَّ رمحَتَك، وأنزْل عليَّ بركاِتَك، فيدَفُع هللاُ عنكَ 

نيا«.  واجلذاَم والفاجلَ والَعمى يف الدُّ
 واه، وقال العقيلي: روى عن أنس نسخة عامتها مناكير.  # اإليماء: عباد بن عبدالصمد

 
567  -   ، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: جاَء رجٌل ِمن األنصاِر ابَب فاطمَة وعلّياً والرَّحى بيَنهما يرتاَوحاهِنا والرَّحى بيِد عليٍّ

ا ضعيفٌة، قاَل الرجُل:   : خْذ عن أب احلسِن، وقالْت فاطمُة: خْذ عن بنِت رسوِل هللِا فإهنَّ فقاَل: عن أيِّكما آخُذ؟ فقاَل عليٌّ
 صلى هللا عليه وسلم بسيٍب، فقاَل عليٌّ عليه السالُم: اْئتيه فَأريه يَدِك وأخربيِه أنَّ يدي مثل يِدِك قد َكلَّتا ِمن  قد ُأيَت النيبُّ 

 أحقُّ بذلكَ  الطحِن والعجِن، لعلَّه أيمُر لنا خبادٍم يَقينا حرَّ ما َتريَن ِمن العمِل، فأَتته فسأَلَته، فقاَل: »اي فاطمُة، إنَّ املهاجرينَ 
ي هللاَ  أربعاً   منِك، آمُر لِك مبا هو خرٌي، إذا أويِت إىل فراِشِك فسبِّحي هللَا ثالاثً وثالثنَي، وامَحدي هللَا ثالاثً وثالثنَي، وكربِّ

 وثالثنَي، واْصربي«، فأَتت علّياً فأخربْتُه، فقاَل: اصرِبي اي فاطمُة.
يٍب، فأخَذ ِمنه غالماً وجلَب لبناً يف علبٍة، وأخَذ بيِد الغالِم بيٍد ومحَل العلبَة مث إنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ُأيَت بعَد ذلَك بس

ا رأْته فاطمُة قامْت َتستقبُله وعليها ِمرٌط ِمن صوٍف فتعتعْت به فبَدْت رجُلها وساُقها، فأرَسَلْته فَبد  ا بيٍد ودخَل عليها، فلمَّ
ها فتعتعْت وجلَسْت ومل َتِصْل إليه، فقاَل  ا هو أبوِك وغالُمِك«، فناوهَلا العلبَة فشربْت،  خدُّ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إمنَّ

، هذا الغالُم لكما يَقيكما حرَّ ما جَتداِن ِمن العمِل، ال ُتكلِّفوه ما ال يُطيقُ  ،  مث شرَب هو آخَرهم، فقاَل: »اي فاطمُة واي عليُّ
ضيُتموه فأمِسكوه، وإْن كرهُتموه فبيعوُه وال َتضرِبوه فإنَّه ُيصلِّي، وقد هَناين هللاُ َأن  فإْن كلَّفتموُه ما ال يُطيُق فَأعينوُه، فإنَّ ر 

 . أضرَب املُصلنَي«
 إسناده ضعيف، والحديث فيه ألفاظ صحيحة[.] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا َنظَر إىل اهلالِل قد َأهلَّ قاَل:   -  571

احلمُد هلِل الذي خلَقَك فسوَّاَك فعدلَك، وجعلَك آيًة للعاملنَي، اللهمَّ أهلَُّه علينا ابألمِن واأَلماِن  - ثالاثً  -»هالُل مُيٍن ورشٍد  
 .«والسالمةِ 
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 [.  إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

غدًا، فقاَل: »يف حفِظ هللِا   عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ رجاًل أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: إيّنِ أريُد سفراً  -  572
 .وكنِفِه، زوَّدَك هللاُ التَّقوى، وغَفَر ذنَبَك، ووجَهَك للخرِي حيُث كنَت«

 ميسرة قال الحافظ: مقبول. موسى بن # اإليماء: 
 

بِن أب منريَة، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »اللهمَّ انفْعنا مبا علَّمتنا،   عبد هللاعن  -  574
 . وعلِّمنا ما ينفُعنا، وزِْدان علماً إىل علِمنا«

 (. 427/ 7شريك سيء الحفظ، وأبو بكر إن كان هو ابن أبي سبرة فقد رموه بالوضع. وانظر الصحيحة )# اإليماء: 
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا سألُتم هللَا فُقولوا: ربَّنا لَك احلمُد، ال إلَه إال   -  575
 . أنَت املَناُن، بديُع السمواِت واألرِض ذو اجلالِل واإلكراِم«

 .الحكم صاحب أنس ضعيف عبد# اإليماء: 
 

: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل يف دعائِِه: »اللهمَّ ُخْذ بَنواصي َهذه  عن اثبٍت، عن أنِس بِن مالٍك قالَ  -  577
 .األُمِة إىل طاعِتَك وطاعِة رسوِلَك، وُحط ِمن ورائِهم برمحِتَك« 

 ولم أجد له ترجمة.# اإليماء: تفرد به عمران بن أبي عثمان 
 

 . عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اللهمَّ أِران النَّعيَم نَعيَم اآلخرِة« -  579
 هو في الصحيح بلفظ: اللهم إن العيش عيش اآلخرة، وفي رواية: اللهم إن الخير خير اآلخرة.  # اإليماء:

 
عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يتمىنَّ َأحدُكم املوَت، فإنَّ أحدَكم ال يَزداُد بطوِل ُعمرِه   -  580

   .إال خريًا«
 المتن صحيح من حديث أبي هريرة. .طرفه األول عند الجماعة من طرق عن أنس# 
 

عن أب ظالٍل، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خرَج ِمن ِعندي جربيُل آنفاً خُيربين  -  585
: ما على األرِض مسلٌم صلَّى عليَك واحدًة إال صليُت عليِه أان ومالِئكيت عشرًا، فأكِثروا ِمن الصالِة عليَّ   عن ربِّه جلَّ وعزَّ

 يوَم اجلمعِة«.
 .  ابُن املهتدي: »وإذا صلَّيُتم عليَّ فصلُّوا على املُرَسلنَي فإيّنِ رجٌل ِمن املسلمنَي«وزادَ 

 ضعيف.   أبي ظالل هالل بن أبي مالك القسملي البصري  :# اإليماء
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، فإنَّ الصالَة عليَّ   -  587 كفارٌة لكم، عن أب إسحاَق، عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »صلُّوا عليَّ

 . َمن صلَّى عليَّ صلَّى هللاُ عليِه عشرًا«
 بكر المفيد متهم، وفي اإلسناد من لم أجد له ترجمة. أبو  :# اإليماء 

 
عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صلَّى عليَّ يف يوٍم ألَف مرٍة مل   -  588

   .ميْت حَت يَرى مقعَدُه ِمن اجلنِة«
 ضعيف جدًا.  (: 5110الضعيفة ) # السلسلة

 
 . عن قتادَة، عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أكِثروا عليَّ الصالَة يوَم اجلمعِة« -  589

 (: هذا حديث منكر بهذا اإلسناد. 205/ 1قال أبو حاتم في العلل ) :# اإليماء  
 

، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أكِثروا ِمن الصالِة عليَّ  -  590 عن يزيَد بِن أابَن الرَّقاشيِّ
»  . يوَم اجلمعِة، فإنَّ صالَتكم تُعرُض عليَّ

 إسناده واه، والحديث صحيح[. ] # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك، قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صلَّى عليَّ يف يوِم مجعٍة وليلِة مجعٍة مئًة ِمن الصالِة   -  591
َل هللاُ بذلَك مَلكاً يدخُلُه ع نيا، ووكَّ لى َقربي  َقضى هللاُ تعاىل له مئَة حاجٍة، سبعنَي ِمن حوائِج اآلخرِة، وثالثنَي ِمن حوائِج الدُّ

 . تدخُل عليكم اهلَدااي، إنَّ ِعلمي بعَد َمويت كِعلمي يف اآلخرِة«كما 
 موضوع[. ] # اإليماء:

 
هن يف َيدي رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم   -  592 هن يف َيدي قاَل: عدَّ ثنا أنُس بُن مالٍك وعدَّ عن محيٍد الطويِل: حدَّ

هن يف َيدي إسرافيُل قاَل:   هن يف َيدي ميكائيُل عليه السالُم قاَل: عدَّ هن يف َيدي جربيُل عليه السالُم قاَل: عدَّ قاَل: »عدَّ
هن يف َيدي ربُّ العامل نَي جلَّ جاللُه، قاَل يل: ُقل: اللهمَّ صلِّ على حممٍد وعلى آِل حممٍد، كما صليَت على إبراهيَم وعلى عدَّ

ٌد  آِل إبراهيَم، إنَّك محيٌد جميٌد، اللهمَّ سلِّْم على حممٍد وعلى آِل حممٍد، كما سلمَت على إبراهيَم وعلى آِل إبراهيَم، إنَّك محي 
 وعلى آِل حممٍد، كما ابركَت على إبراهيَم وعلى آِل إبراهيَم، إنَّك محيٌد جميٌد، اللهمَّ ارحْم حممدًا  جميٌد، اللهمَّ ابرْك على حممدٍ 

وآَل حممٍد، كما رمحَت إبراهيَم وآَل إبراهيَم، إنَّك محيٌد جميٌد، اللهمَّ حتنَّن على حممٍد وعلى آِل حممٍد، كما حَتننَت على  
 محيٌد جميٌد«.  إبراهيَم وعلى آِل إبراهيَم، إنَّك 

 هذا حديث غريب، ولم أكتب عن هذا الشيخ غيره. : (1025معجم ابن عساكر )# 
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   .عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن شيٍء أحبُّ إىل هللِا عزَّ وجلَّ ِمن شابٍّ اتئٍب« -  594
 : ضعيف.(5431الضعيفة ) # السلسلة

 
عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يقوُل هللاُ تعاىل: أَلان َأعظُم عفوًا ِمن أْن َأسرَت على َعبدي مث   -  595

 . َأفضَحُه، وال َأزاُل َأغفُر ِلعبدي ما استغَفَرين«
 [.  اسناده واه جدا] # اإليماء:

 
 . عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن ساَءْته خطيئُتُه ُغفَر له وِإن مل َيستغفْر« -  597

 إسناده واه[.] # اإليماء:
 

عن أنٍس قاَل: ُكنا مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف َمسرٍي، فقاَل: »استغِفروا«، فاستغَفْران، قاَل: »فأمتُّوها   -  599
 وجلَّ  مرًة«، قاَل: فَأمْتمناها، قاَل: فقاَل: »ما ِمن عبٍد وال أَمٍة يستغفُر هللَا عزَّ وجلَّ يف يوٍم سبعنَي مرًة إال َغفَر هللاُ عزَّ سبعنَي 

   .له سبَعمئِة ذنٍب، وقد خاَب عبٌد أو َأمٌة عمَل يف يوٍم وليلٍة أكثَر ِمن سبعمئِة ذنٍب«
 ضعيف. :(2726) الضعيفة # السلسلة

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل: َأستغفُر هللَا الذي ال إلَه إال هللاُ احليَّ   -  600

»    .القيوَم وأتوُب إليِه، ُغفَر له وإن كاَن ُمولياً ِمن الصفِّ
 (.2727شواهده[. وانظر الصحيحة )إسناده ضعيف بسبب الكديمي، والمتن صحيح بمجموع ] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل صبيحَة اجلمعِة قبَل الَغداِة: َأستغفُر هللَا الذي ال إله   -  601

   .إال هو احليَّ القيوَم وأتوُب إليه، ثالَث مراٍت ُغفَر له ولو كانْت ذنوبُُه مثَل زََبِد البحِر«
 [. إسناده ضعيف جداً ] يماء:# اإل

 
عن أنِس بِن مالٍك، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن استغفَر للُمؤمننَي واملؤمناِت ردَّ هللاُ عزَّ وجلَّ عليه   -  602

 . ِمن آدَم فما دونَُه«
 شعيب بن كيسان قال البخاري: ال يعرف له سماع من أنس، وال يتابع عليه.  # اإليماء:

 
َعه هللاُ بعقِلِه حَت ميوَت« -  605    . عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن مجَع القرآَن مت َّ

 : موضوع.(271الضعيفة ) # السلسلة
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، عن أنٍس رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ األنبياَء سادُة أهِل اجلنِة،   -  606 عن الزُّهريِّ
 قادُة أهِل اجلنِة، ومحلَة القرآِن ُعرفاُء أهِل اجلنِة«.  - يَعين  -والشهداَء 

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء: 
 

   . عن محيٍد الطويِل، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الُقراُء ُعرفاُء أهِل اجلنِة« -  607
 : موضوع.(2561الضعيفة ) # السلسلة

 
 هلم: أنُتم  عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يُؤتى حبملِة القرآِن يوَم القيامِة فُيقالُ  -  608

 .دعاُة كالِمي، آُخذُكم مبا آخُذ به األنبياَء إال الوحَي«
 الماضي بن محمد ضعيف، وأبان متروك. # اإليماء: 

 
عن أنٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َأاتين املَلكاِن فقاَل أحُدمها: اقرْأ على حرٍف، فقاَل اآلَخُر: زْدُه،  -  609

 أسأُلُه حَت انَتهى إىل سبعِة أحرٍف«. فقلُت: زْدين، فما زاَل يسأُل الزايدَة ِمن صاحِبِه وأان 
ا بلَغ: }َغرْيِ   . اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالِّنَي{، قاَل املَلُك: آمنَي«قاَل: »وأقرَأين أمَّ الكتاِب، فلمَّ

 (: محمد بن الفضل بن عطية قال في التقريب: كذبوه. وشيخه ضعيف. 1323)  # الروض البسام 
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قرَأ القرآَن وعرَف أتويَلُه وَمعانيِه ومل يعمْل به   -  610
   .تبوََّأ مضجَعُه يف الناِر«

 الخوارزمي في حديثه نكارة، وداود بن عفان يروي عن أنس نسخة موضوعة.  عبد الوهاب بن  عبد هللا :# اإليماء
 

عن أنِس بِن مالٍك، أنَّه كاَن َُيدُث عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن قرَأ حرفاً ِمن القرآِن كتَب هللاُ له   -  611
   .عشَر حسناٍت، ابلياِء والتاِء والثاِء«

 مبهم[، ويعقوب والد عبد الرحمن قال الحافظ: مقبول. ]في إسناده راو  # اإليماء:
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قرَأ مئَة آيٍة ُكتَب ِمن القانِتنَي، وَمن قرَأ ِمئيت آيٍة مل   -  612
ُه القرآُن«    .يُكتْب ِمن الغاِفلنَي، وَمن قرَأ ثالمَثئِة آيٍة مل َياجَّ

 سناده موضوع[ إ ] # اإليماء:
 

 .عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »عنَد كلِّ ختمٍة دعوٌة ُمستجابٌة« -  613
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 (: موضوع.3819ضعيف الجامع )# 
 

عن يونَس بِن ُعبيٍد قاَل: انطَلْقنا إىل أنِس بِن مالٍك برجٍل يقرأُ، وكاَن إذا رَأى أمراً يكرُهُه نظَر نظرًا شديدًا، وقاَل:   -  616
 . َمَت أخذُُت هذه البدعةَ 

 فظ[.شيخ المصنف موسى بن زكريا التستري قال الدارقطني: متروك. والربيع بن صبيح قال الحافظ: صدوق سيء الح]  # اإليماء:
 

،  -فَأراان عقبُة   - عن أابَن بِن أب عياٍش: مسَع أنُس بُن مالٍك رجاًل يقرأُ ِبحلاٍن، فرفَع حريرًة كانْت على حاجِبِه  -  617
   .فقاَل أنٌس: ما كاَن يُعرُف هذا على عهِد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم

 ضعيف جدًا، آفته أبان بن أبي عياش[. # اإليماء: ] 
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن رفَع قرطاساً ِمن األرِض فيه: بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم،   -  618
ديقنَي، وُخفَف عن والديِه العذاُب وإْن كاان ُمشرَكنِي«   .إجالاًل هلِل عزَّ وجلَّ َأن يُداَس، ُكتَب عنَد هللِا ِمن الصِّ

 : موضوع.(268الضعيفة ) # السلسلة
 

َده تعظيماً هلِل َغفَر هللاُ  -  619 وإبسناِدِه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كتَب بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم فجوَّ
 .له«

 : موضوع.(268الضعيفة ) # السلسلة
 

عن أنٍس رضي هللاُ عنه، أنَّ رجاًل َشكا إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم سوَء خلَق دابِتِه، فأَمَره َأن يقرَأ عليها فاحتَة   -  620
 .الكتاِب، فقرَأها عليِه فذلَّلها هللاُ له

د العزيز بن عبد الرحمن البالسي  . ولعل عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي المتروك، ولعل عب .إسناده فيه من لم أجد له ترجمة] # اإليماء:
 المتهم، ولعل أبان هو ابن أبي عياش المتروك[. 

 
عن أنِس بِن مالٍك، عن رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم، أنَّه ملَّا قُتَل محزُة وأصحابُُه ِبحٍد، قَالوا: اي ليَت خُمربًا خُيرُب   -  621

م إليهم: فَأان رسوُلكم إىل إخواِنكم، فأَنزَل هللاُ على رسوِلِه:  حَتَْسنَبَّ }َواَل  إخوانَنا ابلذي ِصران إلِيِه ِمن كرامِة هللِا لنا، فَأوحى رهبُّ
{ إىل قوِلِه: }اَل ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْؤِمِننَي{ ]آل عمران:   .[ 171  - 169الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ

 ضعيف بسبب ضعف عتبة بن أبي حكيم[.]  # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ملَّا جَتلى هللاُ للجبِل طارْت لعظمِتِه ستُة أجبٍل،   -  623
 .فوقعْت ثالثٌة ابملدينِة، وثالثٌة مبكَة، فوقَع ابملدينِة ُأحٌد وَرْضوى وَورِقاُن، ووقع مبكَة ثبرٌي وحراٌء وثوٌر«

  ضوع.: مو (162الضعيفة ) # السلسلة 
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قاَل:    -   624 رجاًل،  عشَر  ومخسَة  ثالمَثئٍة  قاَل: ُكنا  بدٍر؟  يوَم  مالٍك: كم ُكنتم  بَن  أنَس  سألُت  قاَل:  عياٍش  أب  بِن  أابَن  عن 

رجٌل  رجٌل  ُيسحُب  فجعَل  وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللِا  رسوُل  هبم  َأَمر  وسلم  عليه  هللا  صلى  نبيَّه  وأظهَر  أعداَءه  هللاُ  قتَل  ا  فلمَّ
فالَن بَن فالٍن، هل وجدتَّ ما وعَد ربُّك حقاً؟« قاَل: فقاَل بعُضهم: اي رسوَل هللِا، هل   طرُح يف َقليِب بدٍر، مث يقوُل: »ايفيُ 

هللاُ:    َيسمعوَن؟ قاَل: »نَعم كما َتسمعوَن«، قاَل له بعُضهم: أال َتستغفُر هلم، فإنَّ إبراهيَم عليه السالُم قد استغَفَر ألبيِه، فأنزلَ 
عَ  أَنَُّه  َلُه   َ تَ َبنيَّ ا  فَ َلمَّ ُه  ِإايَّ َوَعَدَها  َمْوِعَدٍة  َعْن  ِإالَّ  أِلَبِيِه  ِإبْ َراِهيَم  اْسِتْغَفاُر  ]التوبة:}َوَما َكاَن  ِمْنُه{  َترَبََّأ  َّلِلَِّ  اآليَة كلَّها114ُدوٌّ   ] . 

فيه ونداء النبي صلى هللا عليه وسلم لهم دون ذكر االستغفار أبان بن أبي عياش متروك. وحديث قليب بدر وإلقاء قتلى المشركين  # اإليماء:  
 . لهم ونزول اآلية ثابت من طرق عن أنس

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: ُسئَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن هذه اآليِة: }ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا احْلُْسىَن َوِزاَيَدٌة{   -  625

نيا [، قاَل: »للذيَن َأحَسنو 26]يونس:   . احلُسىن وهي اجلنُة، قاَل: والزايدُة النظُر إىل وجِه هللِا الكرمِي«ا العمَل يف الدُّ
 إسناده شديد الضعف منكر[. ] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َهداُه هللاُ عزَّ وجلَّ لإلسالِم وعلََّمه القرآَن مث  -  626

َّللَِّ  ِبَفْضِل ا َشكا الفاقَة َكتَب هللاُ عزَّ وجلَّ الفقَر بنَي َعينيِه إىل يوِم يلقاُه«، مث تال النيبُّ صلى هللا عليه وسلم هذه اآليَة: }ُقلْ 
نيا ِمن األموالِ 58َوِبَرمْحَِتِه فَِبَذِلَك فَ ْليَ ْفَرُحوا ُهَو َخرْيٌ ممَّا َُيَْمُعوَن{ ]يونس:   . [ ِمن َعَرِض الدُّ

 أبان بن أبي عياش متروك وإسماعيل بن أبي زياد لم أميزه.# اإليماء:  
 

ٌز هَلَُما{ ]الكهف:  -  628 [، قاَل: »لوٌح ِمن  82عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: }وََكاَن حَتَْتُه َكن ْ
ذهٍب، ألنَّ الذهَب ال ينقُص وال يصدأُ، فيه مكتوٌب: بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، عجباً ِلمن يُؤمُن ابلقدِر كيَف َيزُن، عجباً  

نيا وتقلُِّبها وزواهِلا كيَف يطمئنُّ إليها، حممٌد رسوُل ]هللِا[«ِلمن يعلُم أنَّ امل  . وَت حقٌّ كيَف يفرُح، عجباً ِلمن ينظُر إىل الدُّ
 إسناده واه، وآفته أبان وهو ابن أبي عياش[.] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إيّنِ فرضُت على أُميت قراَءَة }يس{ كلَّ ليلٍة، فَمن  -  629

 داَم على قراءهِتا كلَّ ليلٍة مث ماَت ماَت شهيدًا«. 
 : موضوع.(6844الضعيفة )  # السلسلة 

 
ْدرََة َما يَ ْغَشى{ ]النجم:   -  630 عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف قوِل هللِا عزَّ وجلَّ: }ِإْذ يَ ْغَشى السِّ

 . [، قاَل: رآها ليلَة ُأسرَي به يلوُذ هبا جراٌد ِمن ذهبٍ 16
 سعيد بن بشير ضعيف. # اإليماء:  
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تَ َهى{ ]النجم: عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا -  631 [، قاَل: »شجرُة  14 عليه وسلم يف قوِلِه: }ِسْدرَِة اْلُمن ْ
 نَبٍق«. 

 إسناده ضعيف.(: 1363)  # الروض البسام 
 

عن أنٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »والنصُر مع الصرِب، والفرُج مع الكرِب«، }فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر   -  633
   . [6،  5( ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا{ ]الشرح:  5ُيْسًرا ) 

 (: بل الحديث صحيح. 2382ي الصحيحة )(: باطل. وقال األلباني ف561/ 2بن زاذان )  عبد الرحمنقال الذهبي في ترجمة  # اإليماء: 
 

ُ َأَحٌد{ وهو على  -  635 عن شعبَة، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قرَأ: }ُقْل ُهَو اَّللَّ
طهوٍر كطهارِة مئة مرٍة وَمن قرَأ فاحتَة الكتاِب كتَب هللاُ له بكلِّ حرٍف عشَر حسناٍت، وحَمى عنه عشَر سيئاٍت، ورفَع له عشَر  

ا قرَأ القرآَن ثالثًة وثالثنَي مرةً درجاٍت، ورفَع ل ، وكأمنَّ . وهو ]لنسبِة[ الربِّ عزَّ وجلَّ، وحمضرُة  .ه يف يوِمه مثل عمِل نيبٍّ
ْبه  املالئكِة، ومبعدُة الشيطاِن، وهلا دويٌّ حوَل العرِش ُتذكُِّر بصاحِبها يوَم القيامِة حَت يَنظَر هللاُ إليه، وإذا نظَر هللاُ إل يه مل يعذِّ

، وَمن قرَأها مئَة مرٍة َغفَر هللاُ له َخطااي مخسنَي عاماً إذا اجتنَب ابقي خصااًل أربعاً: الدماَء، واألمواَل، والفروَج، أبداً 
 واألشربَة«. 

ُ َأَحٌد{ مئَة مرٍة وهو على طهوٍر كطهوِر الصالِة يبدأُ بفاحتِة الكتاِب، ُكتَب له بكلِّ  ويف رواية حرٍف   »َمن قرَأ }ُقْل ُهَو اَّللَّ
 .عشُر حسناٍت، وحُمَي عنه عشُر سيئاٍت، ورُفَع له عشُر درجاٍت«

 موضوع والمتهم به خليل بن مرة[. ] # اإليماء:
 

ا قرَأ   -  636 ُ َأَحٌد{ ثالَث مراٍت فكأمنَّ عن قتادَة، عن أنٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن قرَأ: }ُقْل ُهَو اَّللَّ
 له  القرآَن، وَمن قرَأها عشَر مراٍت ُبين له بيٌت يف اجلنِة، وَمن قرَأها مئَة مرٍة فهو كفعِل َبين آدَم، وَمن قرَأها ِمئيت مرة ُغفرَ 

مخسنَي سنًة إال الدماَء واألمواَل، وله بكلِّ حرٍف عشُر حسناٍت، ورُفَع به عشر درجاٍت، ومُيحى عنه عشُر سيئاٍت،  ذنُب 
، وبراءٌة ِمن الشرِك، وحُمِضرُة املالئكِة، وُمنفِّرُة الشياطنِي، وهلا دويٌّ حوَل العرِش تذكُر صاحَبها إىل يومِ    وهي نسبُة الربِّ

به أبدًا«القيامِة حَت يَنظَر   . هللاُ إليه، فإذا نظَر هللاُ إليه مل يُعذِّ
 ضعيف اإلسناد من هذا الوجه[.  ]  # اإليماء:

 
رُه ابجل -  637 ُ َأَحٌد{ مئَة مرٍة، قاَل: »بشِّ  . نِة«عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ رجاًل قاَل: اي رسوَل هللِا، إنَّ فالانً قرَأ }ُقْل ُهَو اَّللَّ

 محمد بن عبد هللا بن نمران قال أبو حاتم: ضعيف جدًا، وسعيد بن بشير ضعيف. # اإليماء:  
 

ست السماواُت السبُع واألرضوَن السبُع على:  عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ رسوَل هللاِ  -  638  صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ُأسِّ
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ُ َأَحٌد{«  .}ُقْل ُهَو اَّللَّ
 : موضوع.(592الضعيفة ) # السلسلة 

 
 .عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »العلماُء أُمناُء هللِا على خلِقِه« -  639

 (: ضعيف.3884ضعيف الجامع ) #  
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »العلماُء أُمناُء األنبياِء ما مل خُياِلطوا السلطاَن، فإذا خاَلطوا   -  640
 .  فاهِتموهم واحَذروهم على ِديِنكم«السلطانَ 

 ( من وجه آخر عن أنس. 2670(، واأللباني في الضعيفة )510أورده ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء:   
 

 .عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خرُي العبادِة الفقُه«  -  641
 ذكره في الميزان وقال: عن يونس بن يزيد بخبر منكر، وعنه عبد الرحيم بن مطرف.# اإليماء: أبو عبد هللا العذري 

 
 .وسلم قاَل: »طلُب احلقِّ فريضٌة«عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه  -  642

 .( من وجه آخر عن أنس: طلب العلم فريضة224عند ابن ماجه )# اإليماء: 
 

عن أنٍس رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »طلُب العلِم فريضٌة على كلِّ مسلٍم، وطالُب   -  643
   .العلِم أو صاحُب العلِم َيستغفُر له كلُّ شيٍء حَت احلوُت يف البحِر«

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اطُلبوا العلَم ولو ابلصنِي، فإنَّ طلَب   -  644
 . العلِم فريضٌة على كلِّ مسلٍم«

 إسناده شديد الضعف، وقد حكم على طرف الحديث األول بالوضع[. ] # اإليماء:
 

صلى هللا عليه وسلم قاَل: »العلماُء ثالثٌة: رجٌل عاَش به الناُس وعاَش بعلِمِه، عن أنِس بِن مالٍك، عن رسول هللِا  -  646
   .ورجٌل عاَش به الناُس وأهَلَك نفَسه، ورجٌل عاَش بعلِمِه ومل يعْش به أحٌد غريُُه«

 : موضوع.(3950الضعيفة ) # السلسلة
 

الكلمُة ِمن   -أو أفضَل العطيةِ -عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ أفضَل اهلديِة   -  647
 . كالِم احلكمِة يسَمُعها العبُد مث يتعلَُّمها مث يُعلِّمها أخاُه، خريًا له ِمن عبادِة َسنٍة على نيِتها«

 (: إسناده واه.105)  # الروض البسام 
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َق   -  648 ا تصدَّ عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كتَب حرفاً ِمن العلِم لرجٍل فكأمنَّ

 .بديناٍر، وله أجُر عتِق رقبٍة، وكتَب هللاُ له بكلِّ حرٍف أَلف حسنٍة، وحَما عنه ألَف سيئٍة، ورفَع له ألَف درجٍة«
 بن عفان[.  موضوع، فيه داود# اإليماء: ]

 
عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »احلكمُة تزيُد الشريَف شرفاً، وترفُع  -  649

 .اململوَك حَت جُتلَسه جمالَس امللوِك«
 (.3525( )2995إسناده شديد الضعف، وهو مخالف ألرجح منه[. وضعفه األلباني في الضعيفة ) ] # اإليماء:

 
نٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمنهوماِن ال َيشبعاِن: منهوٌم يف علٍم ال يشبُع، ومنهوٌم يف ُدنيا  عن أ -  650

 . ال يشبُع«
 إسناده ضعيف، والحديث ثابت[. ] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن أكرَم عاملاً فقد أكرَم َسبعنَي نبياً، وَمن   -  651

 .أكرَم ُمتعلماً فقد أكرَم سبعنَي شهيدًا، وَمن أحبَّ العلَم والعلماَء مل ُتكتْب عليه خطيئٌة أايَم حياتِِه«
 ى حاشية النسخة: هذا باطل، وابن علوان كذاب[. ، وُكتب علحديث موضوع] # اإليماء:

 
عن أابَن، عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما ِمن مسلٍم َيفُظ على أُميت أربعنَي حديثاً   -  652

 لُيعلَِّمهم ِمن أمِر ِديِنهم إال بعَثه هللاُ يوَم القيامِة فقيهاً عاملًا«. 
 .اجوَن إليه كتَبُه هللاُ فقيهًا«ويف روايِة حفِص بِن مُجيع: »َمن حفَظ على أُميت أربعنَي حديثاً مما ََيت

 (. 102/ 10إسناده تالف[. وأورده األلباني في الضعيفة ) ] # اإليماء:
 

، عن أبيِه، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن حفَظ على أُميت   -  653 عن إبراهيَم التيميِّ
 . هللاُ يوَم القيامِة شريفاً عاملًا« أربعنَي حديثاً ِمن أمِر ِديِنها بعَثهُ 

 عبد هللا بن خراش قال في التقريب: ضعيف وأطلق عليه ابن عمار الكذب. اإليماء: #  
 

عن عمَر بِن شاكٍر، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن محَل ِمن أُميت أربعنَي حديثاً   -  654
 .بعَثه هللاُ يوَم القيامِة فقيهاً عاملًا«

 (.  101 /10(: الخبائري متروك كذبه غير واحد، وعمر بن شاكر ضعيف. وأوده األلباني في الضعيفة )101)  # الروض البسام 
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عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن يوُم القيامِة جاَء أصحاُب احلديِث ِبَيديهم احملابُر،   -  655
فيْأتيهم فيسأهُلم، فيقولوَن: حنُن أصحاُب احلديِث،  - وهو أعلُم  - ُم َأن أيتَيهم فيسأهَلم فيأمُر هللاُ عزَّ وجلَّ جربيَل عليه السال

نيا«، أو كما قالَ   .فيقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: ادُخلوا اجلنَة، طاَلما كنُتم ُتصلُّون على نبيِّي يف الدُّ
 موضوع[. ] # اإليماء:

 
عن كثرِي بِن ُسليٍم قاَل: مسعُت أنَس بَن مالٍك يقوُل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اطلُبوا احلديَث يوَم   -  656

 . االثننِي واخلميِس فإنَّه ُميسٌر لصاحِبِه«
 (: هذا موضوع. 2490الضعيفة ) # السلسلة

 
 . عن محيٍد، عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اطُلبوا العلَم يوَم االثننِي فإنَّه ُميسٌر لصاحِبِه« -  657

 ( وقال: فيه عثمان الطرائفي قال ابن نمير: كذاب، وقال األزدي: متروك  533أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )# اإليماء: 
 

رَّ يف َأفواِه الكالِب«. يَعين الفقَه.  -  659  عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َتطَرحوا الدُّ
رَر يف َأفواِه الكالِب«  : »ال تُلقوا الدُّ  . ويف روايِة ابِن األعرابِّ

 ضعيف جدًا.  (: 4786الضعيفة ) # السلسلة 
 

   . عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هذا العلَم ِديٌن، فلَينظْر َأحدُكم ممن أيُخُذ ِديَنه« -  660
 ضعيف جدًا.  (: 2481الضعيفة ) # السلسلة

 
عن أنٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الزَّابنيُة أسرُع إىل فسقِة القرآِن ِمنهم إىل عبدِة األواثِن، فيقولوَن:  -  663

   .يُبدأُ بنا قبَل َعبدِة األواثِن؟ فيقاَل هلم: ليَس َمن َعِلَم كَمن ال يعلُم«
 ضعيف جدًا[.  # اإليماء: ] 

 
عن أنٍس، أنَّ رجاًل كتَب بنَي يَدي النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَل له رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َضع   -  664

 القلَم على ُأذنَك يكوُن َأذكَر لَك«.
 . نَّه َأذكُر لَك« ويف روايِة ابِن املقرِئ: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم لكاتِبِه: »إذا كتبَت فَضْع قلَمَك على ُأذنَك، فإ

 : موضوع.(862الضعيفة ) # السلسلة 
 

 . عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قيِّدوا العلَم ابلكتاِب« -  665
 بطرقه وشواهده.  : صحيح بمجموع(2026الصحيحة ) السلسلة# 
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عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أال إيّنِ آيت يوَم القيامِة آخُذ بطاعِة ربِّ وَمن أخَذ ِمن أُميت   -  667

 . بطاَعيت، فَمن ثبَت جَنا وَمن خالَف هلَك«
 ضعيف بهذا اإلسناد[.]  # اإليماء:

 
 . البدِع شرُّ اخللِق واخلَليقِة«عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأهلُ  -  669

 ضعيف. :(3351) الضعيفة # السلسلة 
 

سبيِل هللِا عزَّ وجلَّ فقد أدَّى إىل  عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َغزا غزوًة يف  -  670
 هللِا وَمن شاَء فلَيكفْر إانَّ أعَتدان للظاملنَي انرًا«،هللِا عزَّ وجلَّ مجيَع طاعِتِه، فَمن شاَء فليؤمْن بثواِب 

  قاَل: قيَل: اي رسوَل هللِا، وبعَد هذا احلديِث الذي مسْعناه ِمنَك َمن يدُع اجلهاَد ويقعُد؟ قاَل: »َمن لعَنُه هللاُ وغضَب عليهِ 
ا عبٍد لقَيُه وهو   وأعدَّ له عذاابً عظيماً، قوٌم َيكونوَن يف آخِر الزماِن ال يَروَن اجلهاَد، وقد اُتَذ ربِّ عنَده عهدًا ال خُيلُف: أميُّ

بُه أحدًا ِمن العاملنَي«.  بَه عذاابً ال يُعذِّ  يَرى ذلَك َأن يُعذِّ
 . . وَمن شاَء فليكفرْ .وروايُة ابِن مُجيع خمتصرٌة إىل قولِه:

 سنده واه، القاسم بن بهرام قال الذهبي: له عجائب[. ]  # اإليماء:
 

   .عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الغباُر يف سبيِل هللِا إسفاُر الوجوِه يوَم القيامِة« -  671
 ضعيف. :(3963) الضعيفة # السلسلة

 
ِمن ذي قرابِتِه، ويُزوَُّج عن أنِس بِن مالٍك، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الشهيُد يشفُع يف َسبعنَي  -  672

 .َسبعنَي امرأًة ِمن احلوِر العنِي، على كلِّ امرأٍة سبعوَن ُحلًة كشقاِئِق النعماِن«
 وعم أحمد هذا وجده لم أر لهما ترجمة[. ..أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب متروك كذبه كثيرون ] # اإليماء:

 
  - يَعين كنانَتها  -عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن اُتَذ قوساً عربيًة وَجِفريَها  -  674

 .كَفى هللاُ عنه الفقَر«
 ، الربيع بن صبيح له مناكير[.إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
اجلنَة ابلسهِم الواحِد ثالثٌة: الرَّامي به، وصانُعُه،  عن أنٍس: قاَل رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يدخُل  -  676

 . واملُحتسُب به«
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
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عن أنِس بِن مالٍك، أنَّه كانْت سفرة أصحاِبه يف غزاٍة استنَفَرهم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف بعِض َمغازيِه،   -  677

نِة  وُكنا إذا استُنفران نزْلنا بظهِر املدينِة حَت يرجَع إلينا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقاَل: »انطِلقوا بسِم هللِا وعلى سُ 
بون، ال َتقتلوا  رسوِل هللِا،  قاتِلوا أعداَء هللِا يف سبيِل هللِا، قَتالكم أحياٌء يُرزقوَن يف اجلناِن، وقَتالهم يف سبيِل الطاغوِت يُعذَّ

وا غنائَِمكم، وأصِلحوا وأحِسنوا إنَّ هللَا َيبُّ املُحسننَي«  . شيخاً فانياً، وال طفاًل صغريًا، وال امرأًة، وال َتغلُّوا، وُضمُّ
 إسناده ضعيف.(: 872)  البسام # الروض 

 
 . عن أنٍس قاَل: كاَن لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم لواٌء أسودُ  -  679

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

العاِص بُن الربيِع فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قد أَجْزان إجارَة َمن أجارْت   عن أنٍس قاَل: ملَّا ُأسَر أبو -  682
 .زينُب«، وقاَل صلى هللا عليه وسلم: »ُُيرُي على املسلمنَي أْدانهم«

 بن شبيب هذا واه.  عبد هللا(: هذا إسناد ضعيف،  578/ 5الصحيحة ) # السلسلة 
 

 عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم استعاَن بناٍس ِمن اليهوِد يف َغزاٍة فأسَهَم هلم. -  683
]لعله من غرائب أبي أويس وأخطائه، فله غرائب عن مالك كما تقدم في كالم ابن عدي، والحديث محفوظ من مراسيل ابن   # اإليماء:

 شهاب[. 
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: أتى ُأسيُد بُن احلضرِي النقيُب اأَلشهليُّ إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قاَل: فكلَّمه  -  684
  يف أهِل بيٍت ِمن َبين ظََفَر عامُتهم نساٌء يَقسُم هلم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن شيٍء قَسَمه بنَي الناِس، فقاَل رسولُ 

 عليه وسلم: »ترْكَتنا اي ُأسيُد حَت ذهَب ما يف أَيدينا، فإذا مسعَت بطعاٍم قد َأاتين فْأتين فاذُكْر يل أهَل ذلَك  هللِا صلى هللا
 البيِت أو اذُكْرهن يل«. 

لناِس، مث  قاَل: فمكَث ما شاَء هللاُ، قاَل: مث أَتى رسوَل هللِا طعاٌم ِمن خبٍز وشعرٍي ومتٍر، فقسَم النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يف ا
قسَم يف األنصاِر فأجزَل، قاَل: مث قسَم يف أهِل ذلَك البيِت فأجزَل، فقاَل له: ُأسيٌد َتَشكرًا له: جزاَك هللاُ أي رسوَل هللِا  

  قاَل: فقاَل له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »وأنُتم معشَر األنصاِر فجزاُكم هللاُ خرياً  -شكَّ عاصٌم  -أطيَب اجلزاِء أو خرياً 
 . وأطيَب اجلزاِء، فُكلُّكم ما علمُت َأعفٌة ُصرُبٌ، وَسرتوَن بَعدي أَثرًة يف الَقْسِم واألمِر، فاصرِبوا حَت تَ ْلقوين على احلوِض«

 (.  3096صححه األلباني في الصحيحة )# اإليماء:  
 

ري  -  685 ورَة إىل ُمشركي قريٍش زمَن احلديبيِة كتَب إليهم  عن أنِس بِن مالٍك قاَل: ملَّا أراَد نيبُّ هللِا صلى هللا عليه وسلم السَّ
رهم َسريورَة نيبِّ هللِا صلى هللا عليه وسلم إليهم، فأطلَع هللاُ نبيَّه صلى هللا عليه وسلم على ذلكَ  ،  حاطُب بُن أب بلتعَة َُيذِّ
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محَلَك على الذي صنعَت؟« فقاَل: أَما وهللِا فوجَد الكتاَب مع امرأٍة يف قرِن رأِسها، فقاَل له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ما 
ما ارتبُت وال َشككُت يف ِديين، ولكْن كاَن يل هبا أهٌل وماٌل، فأردتُّ ُمصانعَة قريٍش، وكاَن حليفاً هلم ومل يكْن ِمنهم، فأنزَل  

 . [1َوَعُدوَُّكْم َأْولَِياَء تُ ْلُقوَن ِإلَْيِهْم اِبْلَمَودَِّة{ ]املمتحنة:  أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي  هللاُ عزَّ وجلَّ فيِه القرآَن: }ايَ 
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم دخَل عاَم الفتِح يف رمضاَن وعلى رأِسِه امِلغفُر وليَس   -  686

 . بصائٍم، فقيَل له: اي رسوَل هللِا، هذا فالٌن ُمتعلٌق ِبستاِر الكعبِة، فقاَل: »اقُتلوُه«
 . الجماعة دون قوله: وليس بصائمداود بن الزبرقان متروك. والحديث عند # اإليماء:  

 
 عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل ألب بكٍر وهو يف الغاِر: »ما ظنَُّك ابثننِي هللاُ اثلثُهما«.  -  690

 . هو في الصحيحين من طريق همام، عن ثابت، عن أنس، عن أبي بكر# اإليماء: 
 

عن أنٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َسيليكم خلفاُء ِمن بَعدي يَعملوَن مبا يَعلموَن ويَفعلوَن ما َتعرفوَن،  -  694
 .يَعلموَن ويَفعلوَن ما ال َتعرفوَن، فَمن اعتزهَلم َسِلَم، وَمن كاَن معهم كاَن ِمنهم«مث يَليكم بعَدهم خلفاُء يَعملوَن مبا ال 

من   راهيم غير معتمد، وفي محمد بن مصطفى كالم، ولم أر ترجمة للسفر بن يونس فيما لدي من مراجع، وهشام لم يسمعإب] # اإليماء:
 أنس[. 

 
َقهم   -  695 وإبسناِدِه، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أبعُد الناِس ِمن هللِا يوَم القيامِة رجٌل جالَس األُمراَء فصدَّ

 . مبا قَالوا، ورجٌل ال يَرعى حقَّ اليتيِم وال خَيشى هللَا«
من   يونس فيما لدي من مراجع، وهشام لم يسمع إبراهيم غير معتمد، وفي محمد بن مصطفى كالم، ولم أر ترجمة للسفر بن# اإليماء: ]

 أنس[. 
 

عن أنٍس قاَل: صعَد رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم املنرَب فقاَل: »إنَّ ِخياَر أُمراِئكم الذيَن حُتبوهَنم وَُيبوَنكم،   -  696
ضوَنكم، وَتلعنوهَنم ويَلعنوَنكم، أال إنَّ خيارَكم وُتصلُّون عليهم وُيصلُّوَن عليكم، أال وإنَّ ِشراَر أُمراِئكم الذيَن تُبغضوهَنم ويُبغ

لناِر«، حَت َمن يُرجى خريُه وال خُياُف شرُّه، أال وإنَّ ِشرارَكم َمن خُياُف شرُّه وال يُرجى خريُُه، َمن قاَل: اتَّقوا شرَّ فالٍن فهو يف ا
 . . ( ثالث مث نزلَ .)

من   مصطفى كالم، ولم أر ترجمة للسفر بن يونس فيما لدي من مراجع، وهشام لم يسمعإبراهيم غير معتمد، وفي محمد بن # اإليماء: ]
 أنس[. 

 
 .عن أنٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أفضُل الشهداِء عنَد هللِا املُقسطوَن« -  697

 سعيد بن بشير ضعيف. # اإليماء: 
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   . عن أنِس بِن مالٍك رفَعه إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن أصبَح ال يَنوي ظُلَم أحٍد ُغفَر له ما َجىن« -  698

 ضعيف جدًا.  (: 1875الضعيفة ) # السلسلة
 

ُة أصحاِب عن أنِس بِن مالٍك قاَل: ُسئَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: كم املُرسلوَن؟ قاَل: »ثالمُثئٍة وستَة عش -  699 َر، عدَّ
 . بدٍر«

 (: في إسناده محمد بن الفضل وقد كذبوه، وشيخه ضعيف.1431)  # الروض البسام 
 

 . عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن نيبٍّ ميوُت فُيقيُم يف قربِِه إال أربعنَي صباحًا« -  703
 : موضوع.(201الضعيفة ) # السلسلة 
 

ا بصَر   -  704 عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ُأيت إببراهيَم عليه السالُم يوَم الناِر إىل الناِر، فلمَّ
 .هبا قاَل: َحسيب هللاُ ونِعم الوكيُل«

 (.1788انظر الضعيفة ) # اإليماء:
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »حنُن أحقُّ ابلشكِّ ِمن إبراهيَم إذ قاَل: }َربِّ َأِرين َكْيَف حُتِْي   -  705
يَعين ما لبَث  [، ويَرحُم هللاُ يوسَف لو لبثُت يف السجِن 260اْلَمْوَتى قَاَل َأَومَلْ تُ ْؤِمْن قَاَل بَ َلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قَ ْليب{ ]البقرة:  

اعي أَلجبُت، ويَرحُم هللاُ لوطاً لقد كاَن أْيوي إىل ركٍن شديٍد، وما بعَث هللاُ نبياً ِمن بعِدِه إال يف ث روٍة ِمن يوسُف مث َأاتين الدَّ
 .قوِمِه«

 
أيتيِه حُبلَّتنِي ِمن ُحلِل  عن أنٍس قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ملا كلََّم هللاُ موسى يف األرِض كاَن جربيُل  -  708

، فريفُعُه حيُث شاَء، ويُكلِّمه حيُث شاَء«  . اجلنِة، وبكرسيٍّ مرصٍع ابلدرِّ واجلوهِر، فيجلُس ويرفُعه الكرسيُّ
 ...( من طريق ابن شاهين، ثم قال: هذا حديث ال صحة له400أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء:  

 
عن أنِس بِن مالٍك: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ موسى بَن عمراَن كان مَيشي ذاَت يوٍم يف الطريِق  -  709

 فلم ُيْد  فناداُه اجلباُر عزَّ وجلَّ: اي ُموسى، فالتفَت مييناً وَشااًل فلم يَر أحدًا، مث انداُه الثانيَة: اي موسى، فالتفَت مييناً وَشاالً 
يَك،  رتعَدْت فرائُصُه، مث نودَي الثالثَة: اي موسى بَن عمراَن، إيّنِ َأان هللاُ ال إلَه إال َأان الرمحُن الرحيُم، فقاَل: لَبيَك لَبأحدًا، وا

وخرَّ ساجدًا، فقاَل: ارفْع رأَسَك اي موسى بَن عمراَن، فرفَع رأَسه، فقاَل: اي موسى، إْن َأحببَت َأن َتسكَن يف ظلِّ َعرشي يوَم 
 ظلَّ إال ِظلي، اي موسى ُكْن لليتيِم كاألِب الرحيِم، وُكن لألرملِة كالزوِج الَعطوِف، اي موسى بَن عمراَن ارحْم تُرحْم، اي  ال

ي  موسى كما َتديُن ُتداُن، اي موسى نَبْئ َبين إسرائيَل أنَّه َمن لقَيين وهو جاحٌد حملمٍد أدخلُتُه الناَر ولو كاَن إبراهيَم َخليل
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 ليمي«.وموسى كَ 
 »فقاَل: وَمن أمحُد؟ فقاَل: اي موسى، وعزَّيت وَجاليل ما خلقُت خلقاً أكرَم عليَّ ِمنه، كتبُت امَسُه مع امِسي يف العرِش قبَل َأن 

ا  أخلَق السماواِت واألرَض والشمَس والقمَر ِبَلفي ألِف سنٍة، وعزَّيت وَجاليل إنَّ اجلنَة حملرمٌة على مجيِع َخْلقي حَت يدُخَله
وَن أوساَطه ادوَن، َيَمدون صعودًا وهبوطاً وعلى كلِّ حاٍل، يشدُّ م، حممٌد وأُمُته، قاَل موسى: وَمن أُمُة حممٍد؟ قاَل: أُمُته احلمَّ

اَل:  قويُطهروَن أطراَفهم، صائموَن ابلنهاِر، رهباٌن ابلليِل، َأقبُل ِمنهم اليسرَي، وُأدِخُلهم اجلنَة بشهادِة َأن ال إلَه إال هللاُ، 
، قاَل: استقَدمَت واستأَخَر اي موسى، ولكْن   اجعْلين نيبَّ تلَك األمِة، قاَل: نبيُّها ِمنها، قاَل:  اجَعْلين ِمن أُمِة ذلَك النيبِّ

   .سأمَجُع بيَنَك وبيَنه يف داِر اجلالِل«
 ضوع. بل مو  إسناده ضعيف جداً (: 696قال األلباني في تخريج السنة البن أبي عاصم )# اإليماء: 

 
عن أنٍس قاَل: رأيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم وَأهوى إىل شيٍء وهو يف الطواِف كأنَّه يصافُح، فُقلنا: اي رسوَل   -  710

هللِا، رأيناَك أهويَت إىل شيٍء تصافُحُه ومل نَ َر شيئاً، قاَل: »ذاَك عيسى بُن مرمَي عليه السالُم، انتظرتُُه حَت َقضى طواَفه  
 . وسلمُت عليِه«

 هذا إسناد واه وحديث منكر[. ] اء:# اإليم
 

، عن أنٍس، وعن أب بكِر بِن عبد الرمحن بِن احلارِث بِن هشاٍم قاال: بلَغ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أنَّ   -  711 عن الزُّهريِّ
ذلَك،  رجااًل ِمن كندَة يَزعموَن أنَّه ِمنهم، فقاَل: »إْن كاَن يقوُل ذاَك العباُس وأبو سفيان بُن حرٍب إذا قِدْمنا اليمَن لِيْأَمنا ب

قاَل: وخطَب رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »َأان حممُد بُن عبد هللا   ال نَنتفي آابئَنا، حنُن بنو النضِر بِن كنانَة«.وإانَّ 
نضِر بِن عبد املطلب بِن هاشِم بِن عبِد مناِف بِن ُقصيِّ بِن كالِب بِن ُمرَة بِن كعِب بِن لؤيِّ بِن غالِب بِن فهِر بِن مالِك بِن ال

 خرجُت كنانَة بِن خزميَة بَن مدركَة بِن إلياَس بِن مضَر بِن نزاٍر، وما افرتَق الناُس ِفرقتنِي إال جَعَلين هللاُ يف اخلرِي ِمنهما، حَت  بنِ 
وأُمي،  بنِي أَبويِن ومل ُيصْبين ِمن زعِم اجلاهليِة، وَخرجُت ِمن نكاٍح ومل أخرْج ِمن ِسفاٍح ِمن َلدن آدَم حَت انتهيُت إىل أب ِمن 

 . وَأان خريُكم نَفساً، وخريُكم أاًب« صلى هللا عليه وسلم
 ضعيف جدًا.  (: 2952الضعيفة ) # السلسلة 

 
 . عن أنٍس: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »بُعثُت بنَي َيدي الساعِة، وُجعَل رِزقي حتَت ظلِّ ُرحمي«  -  712

 [.  إسناده ضعيف جداً حسن بشواهده، و ] # اإليماء:
 

عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ُأعطيُت أربعاً مل يُعَطها َمن قَبلي: ُأرسلُت إىل كلِّ أمحَر وأسوَد،   -  713
 وُنصرُت ابلرعِب بنَي َيدي شهر، وُأطِعمْت أُميت الغنائَم، ومل يُعَطها أحٌد قَبلي، وُجعلْت يل كلُّ أرٍض طيبٍة مسجداً وطهورًا«.

 .ضي املارستان خمتصرٌة: »ُجعلْت يل كلُّ أرٍض طيبٍة مسجدًا وطهورًا«وروايُة قا
 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:
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عن أنِس بِن مالٍك قاَل: ما ََشمُت ريَح مسٍك وال عنربًا أطيَب ِمن ريِح رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، وال   -  716

صلى هللا عليه وسلم، وكانْت له مُجٌة إىل شحمِة ُأذنيِه، وكانْت حليُتُه قد  َمسسُت َخزًا وال حريرًا ألنَي ِمن كفِّ رسوِل هللِا 
وكاَن إذا َمشى كأنَّه يتكفَّى، وكاَن ربعًة ليَس ابلطويِل وال ابلقصرِي،   - وَأراان عليُّ بُن عاصٍم  - مألْت ِمن هاُهنا إىل هاُهنا 

مرةِ   . وكاَن أبيَض بياُضه إىل السُّ
  طرق عن أنس دون قوله: وكانت لحيته قد مألت من ها هنا إلى ها هنا.للحديث  # اإليماء:

 
عن أنٍس قاَل: ما بعَث هللاُ تعاىل نبياً إال َحسَن الصوِت، وكاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم حسَن الصوِت غرَي  -  719

عُ   . أنَّه ال يُرجِّ
 فيه حسام بن مصك وهو ضعيف يكاد أن يترك[.  إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
، وال   -  721 عن َيىي بِن سعيٍد، عن أنٍس قاَل: ما َأخرَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم رُكَبتيِه بنَي يَدي جليٍس له قطُّ

م أحٌد قطُّ فيقوُم حَت يقوَم،  انَوَل يَده َأحدًا قطُّ فرتَكها حَت يكوَن هو يدُعها، وما جلَس إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسل
 . وما وجدتُّ ريَح شيٍء قطُّ أطيَب ِمن ريِح رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم

 معلى متروك.   # اإليماء:
 

ثنا مبا مسعَت من رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، وال   -  723 عن حبيِب بِن أِب اثبٍت قاَل: قلُت ألنِس بِن مالٍك: حدَّ
حُتدثنا عن غريِِه، قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يلبُس الصوَف، ويرَكُب احلماَر، وُيِلُس على األرِض وثيابُُه عليها،  

َز فيحِلُبها، ومسعُته صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »لو ُدعيُت إىل ُكراٍع أَلجبُت« وُُييُب دعوَة اململوِك،  . َوْيعِتقُل الَعن ْ
 الحسن بن عمارة متروك. # اإليماء:  

 
 .عن أنِس بِن مالٍك قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن َأفكِه الناِس مع صيبٍّ  -  724

  إسناده ضعيف.(: 1419)  # الروض البسام 
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: ملَّا انصرَف رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن ُحننٍي ازَدمَحوا عليِه حَت َأجلئوُه إىل شجرٍة   -  726
َعِلَقْت رداَءه، فقاَل: »عالَم َتضطروين إىل هذه الشجرِة حَت َعِلَقت رِدائي؟ فَوالذي نفُس حممٍد بيِدِه، لو كاَن يل هذا  

 . سمُتُه بيَنكم«الَوادي نَ َعماً لقَ 
 (: صالح بن موسى الطلحي متروك.1398)  # الروض البسام 
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عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ امرأًة أَتت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فمَسَح وجَهها، قاَل: َفكانوا أْيتونَه فيمسُح وجوَههم   -  727
»  .وَيدعو هلم، فقالْت: اي رسوَل هللِا طْأِطئ يَدَك، قاَل: فرفَ َعها وقاَل: »إليِك عينِّ

(،  3839( )3838طالب )م وابن أبي شيبة وأبو يعلى موصواًل كما في الحنظلة السدوسي ضعيف. والحديث رواه مسدد مرسالً # اإليماء: 
 (.6219/ 6967واإلتحاف ) 

 
عن مالِك بِن ديناٍر، عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يقوُم حَت َترَِم َقدماُه، فقيَل له: أتفعُل   -  729

َم ِمن ذن َر؟ قاَل: »أفال أكوُن عبدًا شكورًا«هذا وقد َغفَر هللاُ لَك ما تقدَّ  .ِبَك وما أتخَّ
 في إسناده طاهر الرازي لم أجد له ترجمة، وبقية رجاله ثقات[.  ] # اإليماء:

 
 . عن أنٍس قاَل: خرَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذاَت ليلٍة حلاجِتِه، فخرجُت خلَفُه، فسِمْعنا قائاًل ال نراهُ  -  730

 .محمد بن عبد هللا هذا هو أبو سلمة األنصاري وهو واهي الحديث جدا(: 1/438# قال الحافظ في اإلصابة )
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »راحُة نَفسي مع َأصحاب، وُقرُة َعيين يف الصالِة،   -  731
ي ألجِل أُميت الذيَن َيكونوَن يف آخِر الزماِن، وَشوقي إىل موالَي«، مث قرَأ: }فَاْعَلُموا َأنَّ   اَّللََّ ومثرُة ُفؤادي ِذكُر هللِا، وَغمِّ

 . [40ْم نِْعَم اْلَمْوىَل َونِْعَم النَِّصرُي{ ]األنفال: َمْواَلكُ 
 هذا إسناد باطل ومتن منكر، وفيه غير واحد من المجهولين، ومأمون بن أحمد غير ثقة وال مأمون. # اإليماء: 

 
 .عن أنٍس، أنَّ حممدًا صلى هللا عليه وسلم رَأى ربَّه جلَّ وعزَّ  -  732

 أبو بحر البكراوي ضعيف.# اإليماء:  
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َحيايت خرٌي لكم، وَمويت خرٌي لكم، أمَّا َحيايت فُأحدُث لكم،   -  734
شيَة االثننِي واخلميِس، َفما كاَن ِمن عمٍل صاحٍل محدُت هللاَ َعليه، وما كاَن ِمن عمٍل سوٍء وأمَّا َمويت فُتعرُض عليَّ َأعماُلكم ع

 . اسَتغفرُت هللَا لكم«
 (: اإلسناد موضوع. 406/ 2الضعيفة ) # السلسلة 

 
عن أنِس بِن مالٍك خادِم رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: ما يف بيِت عائشَة رضي هللاُ عنها إال َأان ورسوُل هللِا  -  735

رضي هللاُ عنه، وأان يوَمئٍذ ابُن مخَس عشرَة سنًة، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي    أبو بكرصلى هللا عليه وسلم و 
َأصحاب،   : حنُن إخواُنَك، قاَل: »أنُتمأبو بكر لقيُت ِإخواين، ليَت أيّنِ لقيُت ِإخواين فإيّنِ ُأحبُّهم«، فقاَل أاب بكٍر، ليَت أيّنِ 

قوين وَأحبُّوين، حَت إيّنِ أَلحبُّ إىل أحِدهم ِمن ولِدِه ووالِدِه«، قَالوا: اي رسوَل هللِا، فإ انَّ حنُن  ِإخواين الذيَن مل يَ َروين وصدَّ
 قاَل: »ال، أَنتم َأصحاب، أال حتبُّ اي أاب بكٍر قوماً أحبُّوَك حُبيب إايَك؟« قاَل: بلى، »فأِحبَّهم ما َأحبُّوَك حُبيب إايَك«. إخواُنَك،
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فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُقوموا إىل بيِت أمِّ سلمَة«، فقمُت فتقدمُت أماَمهم، فقلُت ألمِّ سلمَة: هذا رسوُل  
، جاءْت بشيٍء ِمن جفنٍة فوضَعْتُه أبو بكرهللا عليه وسلم قد أاتِك، فجاَء رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فدخَل و  هللِا صلى

بنَي أَيديهم فَأكلوا ِمنها، فجاَء الناُس فاستْأذنوا، فأذَن هلم حَت دَخلوا وامتألَ البيُت فسأَلوه به، فقاَل: »أصبحُت يف  
 .عافيٍة«

 هرمز متروك الحديث[.   ، فيه نافع أبوإسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

ثنا أنُس بُن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُطوىب ِلمن رآين وآمَن ب،   -  737 عن يغنَم بِن سامٍل: حدَّ
 . وَمن رَأى َمن رآين، وَمن رَأى َمن رَأى َمن رآين«

 ، فيه يغنم بن سالم منكر الحديث[.  إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

ثنا َموالان أنُس بُن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »طُوىب ِلمن رآين،   -  738 عن موسى الطويِل: حدَّ
 .وُطوىب ِلمن رَأى َمن رآين، وُطوىب ِلمن رَأى َمن رَأى َمن رآين« 

 .. .(: موسى الطويل قال ابن حبان روى عن أنس أشياء موضوعة1527)  # الروض البسام 
 

عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »وَعَدين ربِّ َأن يُدخَل اجلنَة ِمن أُميت سبعنَي ألفاً بال حساٍب وال   -  741
 وجلَّ«. عذاٍب، مع كلِّ ألٍف سبعوَن ألفاً وثالُث َحثياٍت ِمن َحثياِت ربِّ عزَّ 

   إسناده ضعيف.(: 1774)  # الروض البسام
 

، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا   -  742 عن أنٍس قاَل: قاَل أصحاُب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: اي رسوَل هللِا، إان ُنَسبُّ
 عليه وسلم: »َمن سبَّ َأصحاب فعليِه لعنُة هللِا واملالئكِة والناِس َأمجعنَي، ال يَقبُل هللاُ ِمنه َصرفاً وال َعداًل«. 

 .والصرُف التطوعُ قاَل: العدُل الفرائُض، 
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ على َحوضي أربعَة أركاٍن، فأوُل ركٍن ِمنها يف يِد أب بكٍر،  -  743

، ف َمن أحبَّ أاب بكٍر وأبغَض عمَر مل َيْسِقُه  والركُن الثاين يف يِد عمَر، والركُن الثالُث يف يِد عثماَن، والركُن الرابِع يف يِد عليٍّ
وأبغَض علياً مل َيْسِقُه عثماُن، وَمن أحبَّ علياً  أبو بكر، وَمن أحبَّ عمَر وأبغَض أاب بكٍر مل َيْسِقُه عثماُن، وَمن أحبَّ عثماَن 
يَن،  ، وَمن أحَسن القوَل يف أب بكٍر فقْد أقاَم الدِّ وَمن أحسَن القوَل يف عمَر فقْد أوضَح  وأبغَض عثماَن مل َيْسِقُه عليٌّ

السبيَل، وَمن أحسَن القوَل يف عثماَن فقد استناَر بنوِر هللِا، وَمن أحسَن القوَل يف عليٍّ فقد استمسَك ابلُعروِة الُوثقى ال  
 . انفصاَم هلا، وَمن أحسَن القوَل يف َأصحاب فهو مؤمٌن«
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( وقال: هذا حديث ال يصح، فيه مجاهيل، وعلي بن عاصم قال فيه يزيد بن  408المتناهية )أخرجه ابن الجوزي في العلل # اإليماء: 
 هارون: ما زلنا نعرفه بالكذب. 

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال ُيتمُع حبُّ هؤالِء األربعِة يف قلِب منافٍق: أب   -  744

 . رضي هللاُ عنهم«بكٍر، وعمَر، وعثماَن، وعليٍّ 
 : ضعيف.(2746الضعيفة ) # السلسلة

 
عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن نيبٍّ إال له نظرٌي يف أُمِتِه، فأبو بكر نظرُي إبراهيَم،   -  745

وعمُر نظرُي موسى، وعثماُن نظرُي هاروَن، وعليُّ بُن أب طالٍب َنظريي، وَمن سرَّه َأن ينظَر إىل عيسى بِن مرمَي فلينظْر إىل أب  
 . «ذرٍّ الِغفاريِّ 

 إسناده مسلسل بالضعفاء والمتروكين.# اإليماء:  
 

عن ابِن عباٍس قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف بيٍت له، فقاَل: »الساعَة يدخُل َعليكم رجٌل ِمن أهِل  -  747
ْره ابجلنِة«، قاَل ففتحُت فإذا هو  ، فجعَل َيمُد هللَا حَت  أبو بكراجلنِة«، فاسَتفتَح رجٌل الباَب فقاَل: »اي أنُس، افَتْح وبشِّ

ْره ابجلنِة«، قاَل:  جلَس، مث قاَل: »الس اعَة يدخُل َعليكم رجٌل ِمن أهِل اجلنِة«، فاستفَتَح فقاَل: »اي أنُس، افَتْح وبشِّ
ففتحُت، فإذا بعمَر بِن اخلطاِب فجعَل َيمُد هللَا حَت جلَس، مث قاَل: »الساعَة يدخُل َعليكم رجٌل ِمن أهِل اجلنِة«، فجاَء 

َره النيبُّ آَخُر فاستفَتَح فقاَل: »اي أنُس، افتَ  ْره ابجلنِة بعَد بَلوى ُتصيُبه«، فِإذا َأان بعثماَن بِن عفاَن، فبشرتُُه به مبا بشَّ ْح له وبشِّ
صلى هللا عليه وسلم، فحمَد هللَا مث قاَل: صربًا، مث قاَل: »الساعَة يدخُل َعليكم رجٌل ِمن أهِل اجلنِة«، فاستفَتَح رجٌل الباَب،  

، فأخربتُُه، فجعَل َيمُد هللَا حَت جلسَ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا ْره ابجلنِة«، فِإذا َأان بعليٍّ  .  عليه وسلم: »افَتْح له وبشِّ
 إسناده منكر[. ] # اإليماء:

 
فاستأَذَن،  أبو بكرعن أنِس بِن مالٍك قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يف حائٍط ِمن حيطاِن األنصاِر، فجاَء  -  748

ْره ابجلنِة«فقاَل: »ائذ ْره ابجلنِة«، مث جاَء عمُر فاستأَذَن، فقاَل: »ائذْن له وبشِّ  . ْن له وبشِّ
 حسن لشاهده[.  ] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: ملَّا انصرَف وفُد َبين املُصطلِق أو َبين املُنتفِق ِمن عنِد النيبِّ صلى هللا عليه وسلم اتبعُتهم،   -  749

اي رسوَل هللِا انصَرْفنا ِمن عنِدَك ومل نسأَْلك إْن أنَت هلكَت   َفقالوا يل: اي أنُس، ارجْع إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فُقل له:
َمن ندفُع صدقاتِنا؟ فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ارجْع إليهم فُقل هلم: ادَفعوها إىل أب بكٍر«، فرجعُت إليهم  إىل 

؟ فقاَل: »ارجْع إليهم فُقل هلم:  أبو بكرفأخربهُتم بذلَك، َفقالوا يل: ارجْع إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فُقل له: فإْن هَلَك 
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«، فرجعُت إليهم فقلُت هلم: إنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ادَفعوها إىل عمَر«، َفقالوا يل: ارجْع إليه ادَفعوها إىل عمرَ 
 .فُقل له: فإْن هَلَك عمُر؟ قاَل: »ارجْع إليهم فُقل هلم: ادَفعوها إىل عثماَن«

 إسناده حسن[.] # اإليماء:
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُحبِّ أب بكٍر وعمُر ُسنٌة، وبغُضهما كفٌر، وحبُّ األنصاِر  -  750
 .إمياٌن، وبغُضهم كفٌر، وحبُّ العرِب إمياٌن، وبغُضهم كفٌر«

 (.53/ 10، 89/ 1المجمع )إسرائيل وعلي بن زيد متكلم فيهم. وانظر لشطره األخير  الحماني وأبو# اإليماء:  
 

عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َوزيراَي ِمن أهِل السماِء جربيُل   -  751
 .وعمُر رضي هللاُ عنهما« أبو بكر وميكائيُل، وَوزيراَي ِمن أهِل األرِض 

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ملَّا َعرَج ب جربيُل رأيُت يف السماِء خياًل موقوفًة   -  752
ُمسرجًة ُملجمًة، ال تروُث وال تبوُل وال تعرُق، رؤوُسها ِمن الياقوِت األمحِر، حوافُرها ِمن الزبرجِد األخضِر، أبداهُنا ِمن  

ذاوُت أجنحٍة، فقلُت: ِلمن هذه؟ فقاَل جربيُل عليه السالُم: هذه ِلُمحيب أب بكٍر وعمر، يَزوروَن هللَا عزَّ  الِعْقياِن األصفِر،
   . وجلَّ عليها إىل يوِم القيامِة«

 بال شك.  حديث موضوع( وقال: هذا 598أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 
 

 . عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لو كنُت ُمتخذًا خلياًل الُتذُت أاب بكٍر خلياًل« -  753
 (: الطرائفي ضعيف. 1589/ 7الصحيحة ) # السلسلة 

 
اْدعو يل عبد الرمحن  -  يف َشكاتِِه اليت تُويَف فيها - عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اي عائشُة  -  754

 . بَن أب بكٍر، حَت َأكتَب ألب بكٍر كتاابً ال خيتلُف عليه أحٌد بَعدي، معاَذ هللِا َأن خَيتلَف على أب بكٍر أحٌد ِمن املؤمننَي«
 ، لكن الحديث صحيح ثابت من حديث عروة عن عائشة[. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
أبو  عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل له جربيُل: هاِجْر، قاَل: »وَمن يُهاجُر َمعي؟« قاَل:  -  756

ديُق«بكر  . ، وهو الصِّ
 [. اسناده واه جدا] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: أصبَح نيبُّ هللِا صلى هللا عليه وسلم ذاَت يوٍم، فأاتُه عمُر رضي هللاُ عنه، فقاَل: »اي عمُر،   -  757
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رأيُت البارحَة كأيّنِ مبدينٍة عظيمٍة ِمن ذهٍب، شرُفها ليَس ِمنها وهو أحسُن ِمنها، فقلُت: ِلمن هذه املدينُة؟ فقيَل: لرجٍل ِمن  
 نَفسي: أان رجٌل ِمن قريٍش، فقلُت: ما امسُه؟ قيَل: عمُر بُن اخلطاِب، قاَل: فجاَوْزهُتا فُرفعْت يل مدينٌة أعظُم قريٍش، فقلُت يف

ِمنها وأحسُن ِمنها، شرفُها ليَس ِمنها وهو أحسُن ِمنها، فقلُت: ِلمن َهذه؟ قيَل: لرجٍل ِمن قريٍش، فقلُت يف نَفسي: َأان رجٌل 
مسُه؟ قيَل: عمُر بُن اخلطاِب، قاَل: فجاَوْزهُتا، فُرفعْت يل مدينٌة أعظُم ِمنها وأحسُن ِمنها ِمن ايقوتٍة  ِمن قريٍش، فقلُت: ما ا

محراَء، شرُفها ليَس ِمنها، فقلُت: ِلمن َهذه املدينُة؟ قيَل: لرجٍل ِمن قريٍش، فقلُت يف نَفسي: أان رجٌل ِمن قريٍش، فقلُت: ما  
، فَأردُت اي عمُر أْن أدُخَلها، فذكرُت غريَتَك فلم أدُخْلها«، فَبكى عمُر رضي هللاُ عنه وقاَل: اي  امسُه؟ قيَل: عمُر بُن اخلطابِ 

 نيبَّ هللِا َِبب أنَت وأُمي، أغاُر عليَك؟ 
 ( وما بعده. 1438# اإليماء: هو عند الترمذي وأحمد مختصرًا، انظر المسند الجامع ) 

 
: »َمن كنُت    النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل لعليٍّ رضُي هللاُ عنهعن أنٍس رضي هللاُ عنه قاَل: مسعتُ  -  758 يوَم غديِر ُخمٍّ

 . َموالُه فعليٌّ َموالُه، اللهمَّ واِل َمن واالُه، وعاِد َمن عاداُه«
 . مسلم األعور ضعيف # اإليماء:

 
، أنَت ِمين وَأان ِمنَك، أنَت ِمين مبنزلِة   -  760 عن أنٍس رضي هللاُ عنه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اي عليُّ

 . هاروَن ِمن موسى إال أنَّه ال يُوحى إليَك«
 ، إال أن الحديث صح من وجه آخر[.إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
، أنَت سيُد  -  761  . شباِب أهِل اجلنِة«عن أنٍس رضي هللاُ عنه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اي عليُّ

 إسناده متروك، والحديث ال يصح[. ] # اإليماء:
 

: »أنَت تُبنُي ألُميت ما اختَ َلفوا فيِه بَعدي« -  762    . عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل لعليٍّ
 : موضوع.(4891الضعيفة ) # السلسلة

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: آخى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بنَي املسلمنَي، فقاَل لعليِّ بِن أب طالٍب: »أنَت   -  763

 َأخي وَأان َأخوك«، وآخى بنَي أب بكٍر وعمَر، وآخى بنَي املسلمنَي مجيعاً.
 قال الحاكم: روى عن أنس الموضوعات. بن ميمون المحاربي  # اإليماء: مطر

 
بُن اجلراِح«. قاَل:   أبو ُعبيدةَ عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »لكلِّ أُمٍة أمنٌي، وإنَّ َأميَننا   -  767

 . وطعَن يف خاصرتِِه فقاَل: »َهذه خاصرٌة مؤمنٌة«
 . هو في الصحيحين من وجه آخر عن أنس دون آخره: وطعن في خاصرته# اإليماء: 
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عن أنِس بِن مالٍك قاَل: بيَنما رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم مَيشي إذ استقبَلُه شابٌّ ِمن األنصاِر، فقاَل له النيبُّ   -  768

صلى هللا عليه وسلم: »كيَف أصبحَت اي حارُث؟« قاَل: أصبحُت مؤمناً حقاً، قاَل: »انظْر ما تقوُل، فإنَّ لكلِّ قوٍل  
نيا فَأسهرُت لَيلي وَأظمأُت هَناري، وكأيّنِ بعرِش ربِّ عزَّ وجلَّ ابرزًا، وكأيّنِ  حقيقًة«، قاَل: اي رسوَل هللاِ  ، عزفُت نَفسي عن الدُّ

اإلمياَن يف   أنظُر إىل أهِل اجلنِة يَتزاوروَن فيها، وكأيّنِ أنظُر إىل أهِل الناِر يَتعاووَن فيها، قاَل: »أَبصرَت فالزْم، عبٌد نوََّر هللاُ 
 اَل: اي رسوَل هللِا، ادُع هللَا يل ابلشهادِة، قاَل فَدعا له رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم. قلِبِه«، فق

فنودَي يوماً يف اخليِل، فكاَن أوَل فارٍس ركَب وأوَل فارٍس اسُتشهَد، قاَل: فبلَغ ذلَك أمَّه، فجاءْت رسوَل هللِا صلى هللا عليه 
نيا، فقاَل: »اي وسلم فقالْت: اي رسوَل هللِا، ِإن يكْن يف  اجلنِة مل أبِك ومل أحزْن، وِإن يكْن يف الناِر بكيُت ما عشُت يف دار الدُّ

ا ليسْت جبنٍة ولكنَّها ِجناٌن، واحلارُث يف الفردوِس اأَلعلى«، فرجَعْت وهي َتضحُك وتقوُل: بٍخ بٍخ لَك اي   أمَّ حارثَة، إهنَّ
 . حارثُ 

 ( مختصرًا: رواه البزار وفيه يوسف بن عطية ال يحتج به. 57/ 1المجمع )  # اإليماء:
 

 . عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »احلسُن واحلسنُي سيِّدا شباِب أهِل اجلنِة« -  769
 ، والحديث ثابت. إسناده ضعيف جداً  # اإليماء:

 
 . عن أنِس بِن مالٍك قاَل: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يُفرُج بنَي رِجلي احلسِن ويُقبُل ذَكَرهُ  -  770

 (: إسناده ضعيف منقطع كما بينه المنذري.1488)  # الروض البسام 
 

ثين َمن مسَع أنَس بَن مالٍك يقوُل: بَينا طلحُة يوَم ُأحٍد وا -  771 قٌف على النيبِّ صلى هللا عليه عن صفواَن بِن َعمرو: حدَّ
املشركنَي يُريُد َأن يضرَب رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فَوقاُه طلحُة بيِدِه،  وسلم َيسرُته ِمن املشركنَي، فأقبَل رجٌل ِمن 

، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »لو قلَت بسِم هللِا حلَملْتكَ     .املالئكُة« فضرَب املشرُك يَد طلحَة فقاَل: َحسِّ
 في بكر بن سهل ومهدي بن جعفر كالم، والوليد مدلس وقد عنعن، والراوي عن أنس لم يسم[.] # اإليماء:

 
احلجاَج، فقاَل: إيّنِ خادُم رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم    امللك َيشكو عبد  عن حممِد بِن الزبرِي، أنَّ أنساً كتَب إىل    -   772

 وصاحُبُه.
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: دخَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم املدينَة وَأان ابُن مثاِن ِسننَي، وكاَن أب ُتويَف وتزوَّجْت   -   773
ا بِْتنا الليلَة والليَلتنِي بغرِي َعشاٍء، فوجْدان كّفاً ِمن شعرٍي، فطَحنَ ْتُه طلحَة إذ ذاَك مل يكْن له شيٌء،    أُمي ِبب طلحَة، وكاَن أبو  ورمبَّ

 وعجَنْت وخبَزْت ِمنه قرَصنِي، وطلبْت شيئاً ِمن اللنِب ِمن جارٍة هلا أنصاريٍة، فصبَّْت على القرَصنِي وقالْت يل: اذهْب فادُع أاب
 ..  ...طلحَة أتُكالِن مجيعاً 
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( وما  1386اإليماء: وتمام الحديث في قصة بركة الطعام بدعاء النبي صلى هللا عليه وسلم، وله طرق عن أنس، انظر المسند الجامع )# 
 بعده. 

 
هللاُ عنه، وقاَل: »اْئتين به يف  عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أخَذ سهماً ِمن ِكنانِتِه فناَوَله معاويَة رضي   -  777

 . «اجلنةِ 
 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قدَم وفُد إايٍد على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ما فعَل  -  780

؟« قَالوا: هَلَك، قاَل: »أَما إيّنِ رأيُتُه بسوِق ُعكاٍظ يتكلَُّم بكالٍم معجٍب ما َأراين أحفظُُه«،  فقاَل  ُقسُّ بُن ساعدَة اإلايديُّ
ِم: حنُن حنفُظ اي رسوَل هللِا، فقاَل: »َهاتوا«، فقالوا: إنَّه وقَف بسوِق ُعكاٍظ فقاَل: اي أيُّها الناُس، اجتِمعوا وامَسعوا بعُض القو 

زخُر،  وُعوا، كلُّ َمن عاَش ماَت، وكلَّ َمن ماَت فاَت، وكلَّ ما هو آٍت آٍت، ليٌل داٍج، ومساٌء ذاُت أبراٍج، وجنوٌم تَ ْزَهُر، وحباٌر ت
اِم فَأقاموا؟ باٌل ُمرساٌة، وأهناٌر جمراٌة، إنَّ يف السماِء خَلربًا، إنَّ يف األرِض لعربًا، َأرى الناَس َيذهبوَن فال يَرجعوَن، َأرضوا ابملقوج

  أَنشَأ يقوُل: أم تُركوا فَناموا؟ مث أَنشَأ يقوُل: يُقسُم قسٌّ قسماً ابهلِل ال إمَث فيه أنَّ هلِل ِديناً هو َأرضى مما أنُتم عليه، مث
اهبنَي اأَلولنيَ   .. ِمن القروِن لنا بصائرْ .يف الذَّ

 .. ليَس هلا مصادرْ .ملَّا رأيُت موارداً للموتِ 
 .. مَيضي األكابُر واألصاغرْ .ورأيُت َقومي حنَوها
 .. حيُث صاَر القوُم صائرْ .أَيقنُت أيّنِ ال حمالةَ 

 [. اسناده واه جدا]# اإليماء: 
 

عن أنٍس قاَل: أَتى جربيُل حممدًا صلواُت هللِا عليه وسلم فقاَل: »اي حممُد ائِت خدُيَة فقل هلا: إنَّ ربَِّك يُقرُِئِك   -  781
: اي  السالَم، وأقرِْئها اي حممُد ِمين السالَم«، فَأاتها رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »اي خدُيُة، إنَّ جربيَل َأاتين فقالَ 

ا يُقرِئُها السالَم، وأقرِْئها ِمين السالَم«، فقالْت: هللاُ السالُم، وِمن هللِا السالُم، وعلى جرب حممُد ائتِ  يَل   خدُيَة فأخرِبْها أنَّ رهبَّ
  .السالمُ 

 حسن لغيره[. ] # اإليماء:
 

ا كانْت  -  782 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إذا ُأيت هبديٍة قاَل: »اذَهبوا هبذا إىل بيِت فالنٍة فإهنَّ
ا كانت صديقًة خلدُيَة«  .حُتبُّ خدُيَة، واذَهبوا هبذا إىل بيِت فالنٍة فإهنَّ

 ره.( وقواه بغي2818ضعف األلباني إسناده في الصحيحة )# اإليماء: 
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عن أنِس بِن مالٍك قاَل: ُتوفيْت زينُب بنُت النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فخرَج جبنازهِتا وخرْجنا َمعه، فرأيناُه كئيباً   -  783
ا كاَنت امرأًة ِمْسقا ،  ماً حزيناً، مث دخَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم قربَها، فخرَج ملتمَع اللوِن، فسأْلناُه عن ذلَك، فقاَل: »إهنَّ

 . .فذكرُت شدَة املوِت وضغطَة القرِب، فدعوُت هللَا عزَّ وجلَّ فخفََّف َعنها«
 ( وقال: هذا حديث ال يصح من جميع طرقه. 1769(، وفي الموضوعات )1517أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )# اإليماء: 

 
يِن ُأخواين، وعلى األعداِء  -  785 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »األنصاُر َأحبائي، ويف الدِّ

 .َأعواين«
 ضعيف[. ]  # اإليماء:

 
عن عروَة بِن رومٍي، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »اإلمياُن مَياٍن َهكذا إىل   -  786

 .خلٍَْم وُجذاٍم، واجلفاُء يف َهذين احلَينِي ِمن ربيعَة ومضَر«
 .بيعة ومضر( من طريق علي بن عياش دون قوله: والجفاء في ر 224/ 3هو في مسند أحمد ) # اإليماء:

 
عن احلجوريِّ قاَل: مسعَت أنَس بَن مالٍك يقوُل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »اإلمياُن مَياٍن إىل   -  787

 .َهذيِن احلَينِي خلٍَْم وُجذاٍم، وربيعَة ومضَر«
 ]في شيخ الطبراني كالم، ولم أعرف من هو الحجوري[. # اإليماء:

 
لبيِت    -  788 وجلَّ  عزَّ  هللاُ  »يقوُل  قاَل:  أنَّه  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيبِّ  عن  مالٍك،  بِن  أنِس  شوعي عن  أنَت  املقدِس: 

َت وَشْعشوعي، أنَت نُوري ونوُر نُوري، اخرتعُت امَسَك ِمن امْسي، َأان الُقدوُس وأَنت القدُس، أنَت املَنشُر وإليَك احملشُر، َمن ما
م ا  فكأمنَّ الرُبِّ  حوَلَك  خبُز  حياتِِه  أايُم  يُ ْعِوزَه  ال  َأن  سكَنَك  ِلمن  َضمنُت  السماِء،  يف  ماَت  ا  فكأمنَّ فيَك  ماَت  وَمن  فيَك،  اَت 

 . والزيُت«
 هذا حديث منكر، ولم أسمع منه غيره. : (670معجم ابن عساكر )# 
 

عن أنٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم َمشى يف الرمِل يف شدِة احلرِّ فأحرَق َقدميه، فقاَل: »لوال رمٌل بنَي   -  789
 .غزَة وعسقالَن َلِعبُت الرمَل«

 .. والمتن منكر إن لم يكن موضوعًا. .(: إسناده واه1553)  # الروض البسام 
 

ا أصبَح قاَل: »عندَكم ِمن  عن أنٍس قاَل: ُأهدَي إىل النيبِّ صل -  792 ى هللا عليه وسلم َطرياِن، فُقدَم إليه أحُدمها، فلمَّ
غداٍء؟« فُقدَم إليِه آخُر، فقاَل: »ِمن أيَن ذا؟« فقاَل بالٌل: خبأتُُه لَك اي رسوَل هللِا، فقاَل: »اي بالُل، ال َُتْف ِمن ذي  

 .العرِش إقالاًل، إنَّ هللَا أْييت برزِق كلِّ غٍد«
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 إسناده ضعيف، ولكن الحديث له شواهد يرتقي بها إلى الحسن[. ] يماء:# اإل
 

، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم خيرَب والنَّضرِي على محاٍر   -  795 عن مسلٍم املالئيِّ
 إبكاٍف خمطوٍم حببِل ليٍف. 

نيا، ثالَث مراٍت، َمن أخَذ ِمن  نيا فوَق   قاَل أنٌس: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »اي أيُّها الناُس، َدعوا الدُّ الدُّ
ا أيخُذ حتَفُه وهو ال َيشعُر«  . ما َيكفيِه فإمنَّ

  إسناده ضعيف.(: 1621)  # الروض البسام 
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لَيجئنَّ أقواٌم يوَم القيامِة وأعماهُلم كجباِل هتامَة، فُيؤمُر هبم   -  796
شيٌء ِمن الناِر«، قَالوا: اي رسوَل هللِا، ُمصلِّني؟ قاَل: »نَعم، كانوا ُيصلُّوَن وَيصوموَن وأيُخذوَن َهَنًة ِمن الليِل، فإذا عرَض هلم 

نيا َوثَبوا عليِه«. ال  دُّ
: »َُييُء يوَم القيامِة أقواٌم أعماهُلم  . . «.ويف روايِة الشجريِّ

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

نيا: َمن خدَمِك فأَتعبيِه، وَمن خَدمين فَذريِه« -  798  . عن أنٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َأوحى هللاُ إىل الدُّ
 الربيع بن صبيح صدوق سيئ الحفظ، ويزيد الرقاشي ضعيف.# اإليماء: 

 
 .وكاَن عيُشُه كفافًا«عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »طُوىب ِلمن أسَلَم  -  801

 ما حديث صحيح[. إسناده شديد الضعف، لكن في معناه غير] # اإليماء:
 

عن محيٍد الطويِل قاَل: كنُت عنَد أنِس بِن مالٍك يف يوٍم شديِد الربِد والَقرِّ، وغالٌم له أسوُد على ظهرِِه قربٌة َيستقي   -  802
يف   فيها املاَء، وعليه ِمْدرََعُة َخيٍش، فالتفتُّ إىل أنِس بِن مالٍك فقلُت له: اي أاب محزَة، أنَت ابملوضِع الذي أنَت فيه وغالُمكَ 

تعاَل، ا اليوِم البارِد عليه ِمْدرَعٌة ِمن َخْيٍش َيستقي املاَء؟ وأقبَل الغالُم، فقاَل أنٌس: اي مبارُك، دَع القربَة ففرِّغ القربَة و مثِل هذ
  ففرَغ القربَة، وعلى أنِس بِن مالٍك جبُة خزٍّ وِمْطرٌف، فقاَل له: اي مبارُك، أمل أشرَتِ لَك جبًة مثَل هذه وِمْطرفاً مثَل هذا؟

 فقاَل: نَعم، قاَل: فأيَن هو؟
ُث أنَّ حممدًا رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم الذي كنَت ُتِدُمه قاَل: »إنَّ هذه داٌر وبنَي أَيدينا داٌر، ف َمن  قاَل: مسعُتَك حتدِّ

َم ِمن هذه الداِر شيئاً إىل تلَك الداِر وَجَده فيها«.   قدَّ
ٌس وقاَل: اذهْب فأنَت حرٌّ لوجِه هللِا، فَبكى الغالُم مث قاَل: اي موالَي، كنُت أعمُل يف  فقدمُته إىل تلَك الداِر، قاَل: فَبكى أن

   . رضاَك وأنَت املوىل الصغرُي، فاآلَن ُأجهُد نَفسي يف ِرضى املوىل الكبريِ 
 المسيب بن واضح ضعفه الدارقطني وغيره. # اإليماء: 
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 . عن أنٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »القناعُة ماٌل ال ينفُد« -  803

 (: ضعيف جدا. 4140ضعيف الجامع ) #  
 

عن محيٍد، عن أنٍس قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ليَس الِغىن عن كثرِة الَعرِض، ولكن الِغىن ِغىن   -  805
 .النفِس«

 حسن لغيره[.  ] # اإليماء:
 

عن هللِا تبارَك َوتعاىل قاَل: َمن   عن أنِس بِن مالٍك، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، »عن جربيَل عليه السالُم، -  810
ُه وال بدَّ  أهاَن يل ولياً فقد ابَرَزين ابحملاربِة، ما ترددُت يف شيٍء أان فاعُلُه مثَل تردُّدي يف قبِض املؤمِن، يكرُه املوَت وأكرُه مماتَ 

ه وما تقرَب إيلَّ مبثِل أداِء ما افرتضُت عليه، وال يزاُل َعبدي املؤمُن يتقرُب إيلَّ ابلنوافِل حَت ُأحبَّه، فإذا َأحببُته كنُت ل ِمنه،
و أفقرتُه  ول مسعاً وبصرًا ومؤيدًا، إْن َدعاين أجبُته، وإْن سأَلين أعطيُته، وإنَّ ِمن ِعبادي املؤمننَي َلَمن ال ُيصِلُح إميانَه إال الِغىن، 

ؤمننَي  ألفسَده ذلَك، وإنَّ ِمن ِعبادي املؤمننَي َلَمن ال َيصلُح إميانُه إال ابلفقِر، ولو َأغنيُته ألفسَده ذلَك، وإنَّ ِمن ِعبادي امل 
لصحِة، ولو  َمن ال يصحُّ إميانُه إال ابلسقِم، ولو َأصححُته ألفسَده ذلَك، وإنَّ ِمن ِعبادي املؤمننَي َمن ال يصحُّ إميانُه إال اب

 . أسَقمهم ألفسَده ذلَك«
 (: إسناده ضعيف مسلسل بالعلل. 189/ 4الصحيحة ) # السلسلة 

 
عن أنٍس قاَل: بعَث رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم معاَذ بَن جبٍل إىل اليمِن، فقاَل: »اي معاُذ اتِق هللَا، وخاِلِق   -  811

حسنًة«، قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، ال إلَه إال هللاُ ِمن احلسناِت؟ قاَل: »هي ِمن   الناَس خبلٍق حسٍن، وإذا عملَت سيئًة فأتِبْعها
 . أكرِب احلسناِت« 

 (. 137هذا إسناد فيه نظر، قاله ابن رجب في شرح األربعين )ص  # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال عقَل كالتَّدبرِي يف ِرضى هللِا عزَّ وجلَّ، وال ورَع   -  812
 . كالَكفِّ عن حمارِم هللِا تعاىل، وال حسَب كُحسِن اخللِق«

 كما قال ابن طاهر. حاجب هذا صخر بن محمد الحاجبي، قلت: وهو كذاب  (: أبو384/ 4الضعيفة ) # السلسلة 
 

َأْفِتنا يف أشياَء ِإن ابُتلينا ابلبقاِء    عن أنِس بِن مالٍك قاَل: أَتى رجٌل النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَل: اي رسوَل هللِا،  -  814
«، قاَل: وكيَف يل  بعَدَك، قاَل: »لَتعزْل نفَسَك«، قاَل: فكيَف يل َِبن يعنيين نفسي؟ قاَل: »دَع ما يَريُبَك إىل ما ال يَريُبكَ 

  َِبن أعلَم ذلَك؟ قاَل: »إذا مَهمَت ِبمٍر فضْع َيدَك على صدِرَك فإنَّ الصدَر يضرُب للحراِم، وإنَّ املرَء إذا كاَن ورعاً مسلماً 
 . يرتُك الصغريَة خشيَة َأن يقَع يف الكبريِة«
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  ضعيف جدًا. هذا إسناد # اإليماء:  
 

عن أنِس بِن مالٍك، عن رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ثالٌث مهلكاٌت، وثالٌث منجياٌت، فقاَل: ثالٌث   -  815
فقِر  ُمهلكاٍت: شحٌّ ُمطاٌع، وهوًى ُمتبٌع، وإعجاُب املرِء بنفِسِه، وثالٌث ُمنجياٌت: خشيُة هللِا يف السرِّ والعالنيِة، والقصُد يف ال

 .غضِب والرِّضا«والِغىن، والعدُل يف ال
 ، فيه الفضل بن بكر العبدي وأيوب بن عتبة[. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: خرْجنا مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم إىل َوادي الَعقيِق فقاَل: »اي أنُس، خْذ هذه   -  816

وسلم  امِلطهرَة امأْلها ِمن هذا الَوادي، فإنَّه واٍد َيبُّنا وحنبُّه«، فَأخذهُتا فمألهُتا وعجلُت فلحقُت برسوِل هللِا صلى هللا عليه 
ا َأن مسَع ِحسي التفَت إيلَّ فقاَل: »اي أنُس، فعلَت ما أمرُتَك به؟« قلُت: نَعم اي  وهو آخٌذ بيِد عل يٍّ رضي هللاُ عنه، فلمَّ

ليُّ كلُّ نعيٍم  رسوَل هللِا، فأقبَل على عليٍّ فقاَل: »ما ِمن َحرْبٍة إال سَتتبُعها َعرْبٌة، اي عليُّ كلُّ همٍّ ُمنقطٌع إال َهمَّ الناِر، اي ع
 . نعيَم اجلنِة« يزوُل إال

 الحسن بن يحيى الخشني ضعيف.# اإليماء: 
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: صليُت مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم صالَة الصبِح، فَبينا هو يف الصالِة مدَّ يَده مث   -  817
ا فرَغ ِمن الصالِة قُلنا: اي رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، رأيناكَ  َرها، فلمَّ صنعَت يف صالِتَك هذه ما مل َتصنْع فيما   أخَّ

ابِء، فأردُت َأن أتناوَل مِ  ، ورأيُت فيها داليًة ُقطوُفها دانيٌة، َحبُّها كالدُّ نها، فُأوحي قبَلها، فقاَل: »إيّنِ رأيُت اجلنَة ُعرضْت عليَّ
 رأيُت ِظلي وظلَّكم، فأومأُت إليكم َأن  إليها: َأن استأِخري، فاستأَخْرُت، مث ُعرضْت عليَّ الناُر فيما بَيين وبيَنكم حَت 

َأِقرَّهم، فإنَّك أسلمَت وأسَلموا، وهاجرَت وهاَجروا، وجاهدَت وجاَهدوا، فلم َأَر يل فضاًل إال   استأِخروا، فُأوحي إيلَّ: َأن
   .ابلنُّبوِة« 

 ]زر بن حبيش قال الدارقطني: لم يلق أنس بن مالك[.  # اإليماء:
 

عن أنٍس، أنَّ معاَذ بَن جبٍل دخَل على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو ُمتكٌئ، فقاَل له: »كيَف أصبحَت اي   -  818
معاُذ؟« قاَل: أصبحُت ابهلِل عزَّ وجلَّ مؤمناً، قاَل: »إنَّ لكلِّ قوٍل مصداقاً، ولكلِّ حقيٍق حقيقًة، فما مصداُق ما تقوُل؟«  

أصبحُت صباحاً قطُّ إال ظننُت أيّنِ ال أُمسي، وال َأمسيُت قطُّ إال ظننُت أيّنِ ال أصبُح، وال خطوُت  فقاَل: اي نيبَّ هللِا، ما 
واثهُنا اليت كانت َخطوًة إال ظننُت أيّنِ ال أُتبُعها ُأخرى، وكأيّنِ أنظُر إىل كلِّ أُمٍة جاثيٍة، كلُّ أُمٍة ُتدعى إىل كتاهِبا وَمعها نبيُّها وأ

 .هللِا عزَّ وجلَّ، وكأيّنِ أنظُر إىل عقوبِة أهِل الناِر وثواِب أهِل اجلنِة، قاَل: »عرفَت فالزْم«تعبُد ِمن دوِن 
 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
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، عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال مَيوتنَّ أحدُكم   -  819 عن يزيَد الرَّقاشيِّ

   . حَت َُيسَن ظنَّه ابهلِل، فإنَّ حسَن الظنِّ مثُن اجلنِة«
 هللا[.إسناده شديد الضعف، لكن له شاهد صحيح بنحوه عن جابر بن عبد # اإليماء: ]

 
، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال مَيوتنَّ أحدُكم حَت َُيسَن ظنَّه  -  820 عن اثبٍت البُنايّنِ

 . بربِّه، فإنَّ حسَن الظنِّ ابهلِل تعاىل مثُن اجلنِة«
 كر[.  نإسناده م] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ املَعونَة أْتيت ِمن هللِا عزَّ وجلَّ على قدِر املُْؤنِة،   -  821

ا قاَل: الفرَج  -وإنَّ الصرَب   أْييت ِمن عنِد هللِا عزَّ وجلَّ على شدِة البالِء«.  -قاَل: ورمبَّ
 (. 1664ه طرق أخرى من أجلها أورده األلباني في الصحيحة )داود بن المحبر متروك. ول# اإليماء:  

 
عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ملَّا خلَق هللاُ اجلنَة قاَل: أَتدريَن ِلمن خلقُتِك؟ ِلمن آمَن   -  822

: إيّنِ ب ومل يعِصين، قالْت: فهل أعلمَتهم ما يفَّ ِمن النعيِم والكرامِة؟ قاَل: نَعم، قالْت: إذًا ال يَبقى أحٌد إال دخَلين، فقاَل هلا
  ففُتِك ابملكارِِه، وقاَل للناِر حنَي خلَقها: أَتعلمنَي ِلمن خلقُتِك؟ خلقُتِك ِلمن أشَرَك ب وَعصاين، قالْت: فهل أعلمَتهم ما يفَّ ح

 . ِمن العذاِب واهلواِن؟ قاَل: نَعم، فقالْت: إذًا ال يدخُلين أحٌد، قاَل: فإيّنِ حففُتِك ابلشهواِت«
 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل ]يل[ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إْن َأطعَتىن فال يكوُن شيٌء أحبَّ إليَك ِمن   -  823

 . املوِت«
 السامي منكر الحديث عن أنس.   عبد هللاكثير بن # اإليماء: 

 
عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه رفَع احلديَث إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »َمن بلَغُه فضٌل عن هللِا عزَّ  -  825

 .وجلَّ يَعين فعمَل به، َأعطاُه هللاُ عزَّ وجلَّ ذلَك وِإن مل يكْن ذلَك كذلَك«
 : موضوع.(452الضعيفة ) # السلسلة

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »اي ابَن آدَم، ال تَنظْر إىل صغِر املعصيِة،   -  826

 .ولكن انظْر َمن عصيَت«
 قال الخطيب: باطل عن مالك، وقاسم الملطي يضع الحديث. 
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يف أصحاِبه إذ مرَّ رجٌل، فقاَل بعُض القوِم: جمنوٌن،   عن أنِس بِن مالٍك قاَل: بيَنا النيبُّ صلى هللا عليه وسلم جالسٌ  -  828

ا اجملنوُن املقيُم على املعصيِة، ولكْن هذا رجٌل مصاٌب«     .فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إمنَّ
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »تُنصُب املَوازيُن يوَم القيامِة، فُيؤتى ِبهِل  -  832

، فُيؤتوَن ابملوازيِن، ويُؤتى ِبهِل البالِء فال يُنصُب هلم ميزاٌن وال يُنشُر  هلم  الصالِة وأهِل الصياِم وأهِل الصدقِة وأهِل احلجِّ
 . صُب األجُر عليهم َصباً بغرِي حساٍب«ديواٌن، ويُ 

 إسناده واه بمرة مسلسل بالضعفاء[. # اإليماء: ]
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ثالثٌة ِمن كنوِز الرِبِّ: إخفاُء الصدقِة، وكتماُن   -  833
كوى، وكتماُن املصيبِة، يقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: ابَتليُت َعبدي ببالٍء فصرَبَ فلم َيشُكين إىل ُعوَّاِده، أَبدلُته حلماً خري  ًا ِمن  الشَّ

 ماً خريًا ِمن دِمِه، إْن أرسلُته أرسلُته وال ذنَب له، وإْن توفيُته فإىل رمْحيت«.حلِمِه، ودَ 
كوى، وكتماُن املصيبِة، وكتماُن الصدقِة«  .وروايُة أب نعيٍم خمتصرٌة: »ثالٌث ِمن كنوِز الرِبِّ: كتماُن الشَّ

 : موضوع.(691الضعيفة ) # السلسلة
 

، عن أنسِ  -  834 بِن مالٍك، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن ذكَر مصيبًة أو ذُكرْت له   عن عطاٍء اخلراسايّنِ
 . فاسرَتَجَع عنَد ِذكرِها َجدَد هللاُ لُه ثواهَبا«

 . وعم أحمد هذا وجده لم أر لهما ترجمة[. .أحمد بن محمد بن عمرو بن مصعب متروك كذبه كثيرون ] # اإليماء:
 

عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن مصيبٍة وإْن تقاَدَم عهُدها فُيجدُد هبا العبُد   -  835
 .ابالسرِتجاِع، إال َجدَد هللاُ له ثواهَبا وأجَرها«

 نسخة موضوعة.بشر بن الحسين يروي عن الزبير بن عدي # اإليماء:  
 

عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، »عن جربيَل عليه السالُم، عن هللِا تبارَك وَتعاىل قاَل: إذا   -  836
هُت إىل عبٍد ِمن َعبيدي مصيبًة يف بدنِِه أو ماِلِه أو ولِدِه مث استقبَل ذلَك بصرٍب مجيٍل، اسَتحييُت ِمنه يوَم القيامِة أَ  ن  وجَّ

 .أنصَب له ميزاانً أو أنشَر له ديوااًن«
 ، آفته يعقوب بن الجهم الحمصي[. اسناده واه جدا] # اإليماء:
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عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: الشيُب نُوري، وأان أكرُم َأن  -  839
 ُأحرَق نُوري بناِري«. 

 . دينار أبو مكيس الحبشي تالف متهم (:٢/٣١) ميزان االعتدال# قال الذهبي في 
 

ِمن    -  842 َفَت  جاَء  قاَل:  مالٍك  بِن  أنِس  البكاَء، عن  ُتكثُر  أُمي  إنَّ  وقاَل:  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللِا  رسوِل  إىل  األنصاِر 
وأخاُف على َبصرِها َأن يذهَب، فلو أتيَتها فوعظَتها، فذهَب معه فدخَل فقاَل هلا يف ذلَك، فقالْت: اي رسوَل هللِا، أرأيَت إْن 

نيا مث صرُت إىل اجلنِة أيُبدُلين هللاُ  نيا مث صرُت إىل    ذهَب َبصري يف الدُّ خريًا ِمنه؟ قاَل: »نَعم«، قالْت: فإْن ذهَب َبصري يف الدُّ
يقٌة«    .الناِر أفُيعيُد هللاُ َبصري؟ فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم للَفَت: »إنَّ أمََّك صدِّ

 
 األقلَّ«.عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أعماُر أُميت كُعمري إال  -  846

 . فقيَل ألنٍس: فكم كاَن ُعمُره؟ قاَل: اثننِي وِستنيَ 
 (: إسناده تالف.483)  # الروض البسام 

 
بعنَي«. -  847  عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأَقلُّ أُميت الذيَن يَبُلغون السَّ

 (. 1517بحر بن كنيز ضعيف. وقواه بطرقه األلباني في الصحيحة ) # اإليماء: 
 

عن أنٍس رضي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »بُدالُء أُميت أربعوَن رجاًل، اثناِن وعشروَن ابلشاِم،  -  849
   .ومثانيَة عشَر ابلعراِق، كلَّما ماَت ِمنهم واحٌد أبدَل هللاُ مكانَه آَخَر، إذا جاَء األمُر قُبضوا«

 ....( وقال: العالء بن زيدل قال ابن المديني: كان يضع الحديث1640أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 
 

ديقوَن ِمن أُميت يسرٌي ِمن األُمِم« -  850    .عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الصِّ
 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك، أنَّه مسَع رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »حسُب امرٍئ ِمن الشرِّ َأن ُيشاَر إليه ابألصابِع  -  851

 .يف ديِنِه وُدنياُه، إال َمن عصَم هللاُ عزَّ وجلَّ«
 (. 1670ابن لهيعة وسنان بن سعد فيهما كالم. وانظر الضعيفة ) # اإليماء:  

 
«،  عن أنٍس قا -  852 َل: ُسئَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: هل يثقُل العرُش على محلِتِه؟ قاَل: »نَعم والذي بعَثين ابحلقِّ

   .وذكَر احلديثَ 
 ياسر قال في الميزان: ال شيء، وحديثه باطل. وذكر هذا الحديث. # اإليماء: 
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عن أنِس بِن مالٍك قاَل: دخلُت مع النيبِّ صلى هللا عليه وسلم إىل ِشعٍب ابملدينِة وَمعي الطَّهوُر، فدخَل رسوُل هللِا  -  853

طائٍر صلى هللا عليه وسلم وادايً، مث رفَع رأَسه فأومَأ إيلَّ بيِده َأن أقبْل، فأتيُته، قاَل: »َضع املاَء وادخْل«، فدخلُت، فإذا أان ب
ٍط على شجرٍة وهو يضرُب منقارَه، قاَل: فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »هل َتدري ما يقوُل؟« قلُت: هللاُ  أكمَه ساق

يَت َخْلقي وَحجبَت عن   ورسولُه أعلُم، قاَل: يقوُل: »اللهمَّ إنَّك الَعدُل الذي ال جتوُر، وال َُتفى عليَك خافيٌة، خلْقَتين وسوَّ
طِعمين«، قاَل: فأقبَلْت جرادٌة فدخَلْت بنَي منقارِه فأطبَق عليها، مث جعَل يضرُب مبنقارِه، فقاَل  َبصري، اللهمَّ قد جعُت فأ

النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »هل َتدري ما يقوُل؟« قلُت: هللاُ ورسولُه أعلُم، قاَل: يقوُل: »َمن توكَل على هللِا فإنَّ هللَا ال  
 . هذا اليوِم، الرزُق أشدُّ طلباً لصاحِبِه ِمن صاحِبه له« ينساُه، وَمن نسَيه خاطٌئ ايئٌس بعدَ 

 . والحسن بن سلم مجهول[. .إسناده واه بمرة، فيه أبان وهو ابن أبي عياش] # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »كانْت جماعٌة يف َبين إسرائيَل، فمرَّ رجٌل بكثباِن رمٍل   -  854
  فقاَل: لو كاَن هذا يل َدقيقاً لقسمُته يف مساكنِي َبين إسرائيَل، فَأوحى هللاُ إىل نيبِّ ذلَك الزماِن: َأن ُقل لفالٍن: قد شكرتُ 

ُت ِمنَك كما لو كاَن هذا َدقيقاً فقسمَته يف مساكنِي َبين إسرائيَل«، قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:  لَك ما فكرَت، وقبل
   »نيُة املؤمِن خرٌي ِمن عمِلِه«. 

 . وروايُة يوسَف بِن عطيَة خمتصرٌة: »نيُة املؤمِن أبلُغ ِمن عمِلِه«
 اإلسناد الثاني عثمان بن مطر منكر الحديث.يوسف بن عطية الصفار متروك، وفي # اإليماء:  

 
عن أنِس بِن مالٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »خرَج موسى جنيُّ هللِا إىل البحِر، فجعَل ينظُر يف عجائِب   -  855

ها مسكاً، مث أَلقاها الثانيَة  البحِر، فإذا هو بصياٍد مشرٍك جموسيٍّ خبيٍث أشرَك ابهلِل عزَّ وجلَّ وكفَر به، فأَلقى شبكَته فطبعَ 
فطبَعها مسكاً، حَت مأَل سفينَته مث وىلَّ وأشرَك، مث جاَء ِمن بعِده شيٌخ كبرٌي مسلٌم ورٌع، فأَلقى الشبكَة فال شيَء، مث أَلقى  

، ِعيايل وحاَجتنا، قاَل: فإذا هو بسمكةٍ   -  قد وقعْت يف الشبكِة الثانيَة وَدعا فال شيَء، مث أَلقى الثالثَة وَأمسى، قاَل: اي ربِّ
 فحمَد هللَا وشكَره وأَثىن عليه، وقاَل: هذا يبلُغ عيالَنا الليلَة، وانصرَف حامدًا هلِل شاكرًا«.  -قاَل: وموسى ينظُر إليه 

، عبٌد جاَءك أشرَك بَك وكفَر بَك وجعَل لَك شركاَء بسطَت له رزَقَك وأوسعَت عليه   »قاَل موسى عليه السالُم: اي ربِّ
أعطيَته، وجاءَك عبُدَك املؤمُن راضياً بَك فقرتَت عليِه، وبسطَت هلذا املشرِك وأيكُل رزَقَك ومَيشي يف أرِضَك ويعبُد غريََك،  و 

 قاَل: اي موسى إنَّ يل داريِن فانظْر إليهما، قاَل: فأُزلفت اجلنُة، وقاَل: انظْر َداري هذه جعلُتها أَلوليائي وأهِل طاَعيت وأهلِ 
انظْر إىل َداري اأُلخرى، فأخرَج جهنَم فزَفرْت، فاستجاَر موسى عليه السالُم ِمنها بربِّه، وقاَل: اي موسى، ما   مث قاَل:الصرِب، 

ضرَّ َعبدي أايماً معدودًة َقرتُت عليه معيشَته فصرَب ورضَي مبا رضيُت له قدَم عليَّ وأان عنه راٍض فأسكنُته َداري، ما ضرَّ ما  
وبسطُت ِلعبدي هذا الذي أشرَك ب يف رِزقي ومَيشي يف َأرضي أسكنُته َداري هِذه اأُلخرى، ما نفَعه ما   كاَن فيه ابألمِس،

كاَن فيه ابألمِس، مث قاَل: ولِّ وجَهَك اي موسى، فوىلَّ وجَهه، قاَل: انظْر إليهما اآلَن، ُحفت اجلنُة ابملكارِه، وُحفت الناُر  
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 .ابلشهواِت، قاَل: دَخُلوها وعزِتَك«
 إسناده فيه كذاب: العالء بن زيد يعرف بابن زيدل[. ] # اإليماء:

 
عن أنٍس قاَل: أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم رجٌل فقاَل: اي رسوَل هللِا َمَت الساعُة؟ قاَل: »ما املسؤوُل عنها   -  859

ا كاَن بعَد العصِر قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أيَن السائُل عن الساعِة؟« قاَل الرجُل: َأان    ِبعلَم ِمن السائِل«، فلمَّ
 . اَل: »فما َأعددَت هلا؟« قاَل: ال شيَء، إال حبَّ هللِا ورسوِلِه، قاَل: »فأنَت مع َمن أحببَت« اي رسوَل هللِا، ق

 ضعيف اإلسناد من هذا الوجه[. ]  # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن ماَت وهو يَرى السيَف يف أُميت لقَي هللَا عزَّ   -  861
 . مكتوابً يف كفِّه: آيٌس ِمن رمْحيت«وجلَّ 

 ( ونقل عن البخاري قوله: في حديثه نظر.388/  3أخرجه ابن عدي في ترجمة سعيد التمار ) # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أْييت على الناِس زماٌن الصابُر ِمنهم  -  862
 . على ِديِنِه له أجُر مخسنَي ِمنكم«، قَالوا: اي رسوَل هللِا أجُر مَخسنَي ِمنا! قاَل: »نَعم، أجُر مَخسنَي ِمنكم«، قاهَلا ثالاثً 

 . ولكن الحديث له شواهده يتقوى بها[..إسناده ضعيف لضعف عمر بن شاكر] # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َتزاُل طائفٌة ِمن أُميت يُقاتِلوَن على احلقِّ ظاِهريَن   -  863
 . إىل يوِم القيامِة«، وَأومَأ بيِدِه إىل الشامِ 

 (. 191/ 1بن كثير المصيصي له أوهام، وقد وهم في هذا الحديث عن األوزاعي، أفاده ابن عساكر في تاريخه )محمد  # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ خلَق السماواِت،  -  866
، فأمَّا يف آخِر الزماِن فإنَّه ينقُص«، قاَل: فقاَل عبد هللا بُن سالمَة: وما نقصانُُه اي رسوَل وكاَن اإلسالُم قدمياً، وكاَن فيه زايدةٌ 

 .قاَل: »بقطِع األرحاِم، وكثرِة البنياِن، وكثرِة املساكنِي على أبواِب الناِس« هللِا؟
 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
نيا حَت   -  867 عن مكحوٍل، عن واثلَة بِن األسقِع وأنِس بِن مالٍك قاال: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ال َتذهُب الدُّ

» حاُق ِزان النساِء فيما بينهنَّ    . َيستغيَن النساُء ابلنساِء، والرجاُل ابلرجاِل، والسِّ
 (: إسناده تالف. 830)  # الروض البسام

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن يف آخِر الزماِن تذهُب سنُة العرِب،   -  870



101 

 

 ويهلُك خياُر الناِس ووجوُههم، ويرتفُع سفلُة الناِس وشرارُهم، وتكوُن األمواُل يف أشحاِء الناِس أو خبالِء الناِس، وإنَّ املنافقَ 
  املؤمُن عوانً فال ُيصيُبُه، ويطلُب املنافُق أعواانً فُيصيُب ما أراَد«. لَيبهُت املؤمَن فَيطلبُ 

 الراوي عن أنس، وهللا أعلم.  عبد هللالم أعرفه، وكذلك أبو  الملك األشعري # اإليماء: مروان بن عبد 
 

م: »ِمن اقرتاِب الساعِة َأن يَفشَو عن احلواريِّ بِن زايٍد، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسل -  872
 . الفاجلُ وموُت الفجأِة«

 (: ابن عمارة هذا متروك. 367/ 5الصحيحة ) # السلسلة 
 

عن أابَن، عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ ِمن أشراِط الساعِة الفاجلَ وموَت   -  873
 .الفجأِة«

ف، وأبان بن أبي عياش متروك. # اإليماء:    قيس بن الربيع ضعِّّ
 

اجلنُّ فُتكلَم َبين آدَم، وتصدَق عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال تقوُم الساعُة حَت َتظهَر  -  874
   .أحالُم املؤمننَي«

 في إسناده عبد الرحمن بن بحر ولم أقف على ترجمته[.] # اإليماء:
 

 . عن أنِس بِن مالٍك قاَل: كاَن يُقاُل: »فتُح الُقسطنطينيِة مع قياِم الساعِة« -  876
 محمد بن مروان القطان قال الدارقطني: شيخ من الشيعة، حاطب ليل، متروك، ال يكاد يحدث عن ثقة.  # اإليماء:  

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قلُت للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم: اي رسوَل هللِا، أيَن الناُس يوَم القيامِة؟ قاَل: »يف خرِي   -  878

ا، فيها  أرِض هللِا وأحبِّها إليه الشاِم، وهي أرُض ِفلسطنَي، واإلسكندريُة ِمن خرِي اأَلرضنَي، املقتوُل فيها ال يبعثُهم هللاُ إىل غريِه
 . وِمنها يُبعثوَن، وعنها َُيشروَن، وِمنها َيدخلوَن اجلنَة« قُتلوا 

 إبراهيم بن حرب قال العقيلي: حدث بمناكير، وحفص بن ميسرة ثقة ربما وهم، والضحاك بن مزاحم صدوق كثير اإلرسال[. ] # اإليماء:
 

  .عن أنِس بِن مالٍك قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »كلُّ َمن يَرُِد للقيامِة عطشاٌن« -  879
 (.803يزيد الرقاشي ضعيف. وانظر الضعيفة )  # اإليماء:

 
عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن يوُم القيامِة اسَتوى اجلليُل لفصِل القضاِء يَعفو عن   -  880

   .الناِس عفوًا تعجُب فيه املالئكُة، حَت إنَّ إبليَس األابلسَة لَيتطاوُل رجاَء َأن ُتصيَبه الرمحُة«
 هذا حديث منكر شبه الموضوع[. ] # اإليماء:
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عن أنِس بِن مالٍك رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي ابَن آدَم، ال تزوُل قدماَك حَت   -  881

 . َأَسَلَك عن ُعمرَك فيما َأفنيَت، وعن جسدَك فيما أَبليَت، وعن ماِلَك ِمن أيَن اكَتسبَته، وإىل أيَن أنفقَت«
 إسناده شديد الضعف[. ] # اإليماء:

 
عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا مجَع هللاُ األولنَي واآلِخريَن يُنادي مناٍد يف صعيٍد واحٍد   -  882

قوُل وهو  ِمن بُطَناِن العرِش: أيَن أهُل املعرفِة ابهلِل؟ أيَن املُحِسنوَن؟ قاَل: فيقوُم عنٌق ِمن الناِس حَت يَقفوا بنَي َيدي هللِا، في
خريَن: علُم بذلَك: ما أَنتم؟ فيقولوَن: حنُن أهُل املعرفِة الذيَن َعرَّفتنا إايَك وجَعْلتنا أهاًل لذلَك، فيقوُل: صدقُتم، مث يقوُل لآلأ

كم ِمن  [، ما َعلي91قاَل: صدقُتم، قلُت لنبيِّي: }َما َعَلى اْلُمْحِسِننَي ِمْن َسِبيٍل{ ]التوبة:   ما أَنتم؟ قالوا: حنُن املُحِسنوَن،
َم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »لقد جَناهم هللاُ ِمن أهواِل بوائِق القيامِة«  سبيٍل، ادُخلوا اجلنَة برمْحيت«،   . مث تبسَّ

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

عن أنِس بِن مالٍك، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ الناَس َُيبسوَن يوَم القيامِة ما شاَء هللا َأن َُيَبسوا،   -  883
  فْع لنا إىلفيهَتمَّ املؤمنوَن فَيجتمعوَن فيقولوَن انظُروا َمن يشفُع لنا إىل ربِّنا فرُيَُينا ِمن منزلِتنا هذه، فيأتوَن آدَم فيقولوَن: اش

أَ متاعاً مث  ربَِّك، فيقوُل: لسُت ُهناَك، فَيستقروَن األنبياَء كلَّهم، مث يَعودوَن إىل آدَم فيقوُل: اي َبينَّ، أرأيُتم لو أنَّ أحدَكم خبَّ 
َة، فعليُكم  ختَم عليها هل يُؤتى متاُعه إال ِمن ِقبِل اخلاُِت؟ وإنَّ حممداً صلى هللا عليه وسلم خاُُت النَّبينَي، وهو يفتُح الشفاع

امدًا  فُأوتى فأقوُم إىل ابِب اجلنِة فأستفتُح فُيفتُح يل، فإذا رأيُت ربِّ خررُت له ساجدًا، فيَدُعين ما شاَء هللاُ، مث يُعلُِّمين حم به،
ْل تُعطى، فأقوُل: اي  أمحُدُه هبا مل َيمْدُه هبا أحٌد قَبلي، وال َيمُدُه هبا أحٌد ِمن بَعدي، مث يقاَل: اي حممُد، اشفْع ُتشفَّْع، وس

، شفِّْعين يف كلِّ طفٍل ماَت صغريًا، فيقوُل: تلَك ليسْت لَك اي حممُد، وعزَّيت وَجاليل وعَظميت ال أدُع يف الناِر عبداً ماتَ    ربِّ
 ال يشرُك ب شيئاً إال أخرجُتُه«. 

، إنَّه كاَن يل صديٌق فحّرِْم عليَّ النا َر حَت خيرَج َصديقي، فتحُرُم عليه الناُر حَت خُيرَج  فذكَر لنا أنَّ رجاًل يقوُل: اي ربِّ
 .صديَقه

 ضعيف[.  ]  # اإليماء:
 

عن أنٍس رضي هللاُ عنه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ُخريُت بنَي َأن يدخَل نصُف أُميت اجلنَة وبنَي   -  884
 . الشفاعِة فاخرتُت الشفاعَة«

 الحكم أسوأ حااًل منه. يعلى بن عباد ضعيف، وشيخه عبد # اإليماء:  
 

لٍك قاَل: قلُت: إنَّ هاُهنا قوماً يشَهدوَن َعلينا ابلكفِر والشرِك، وُيكذبوَن  عن يزيَد الرَّقاشيِّ قاَل: سألُت أنَس بَن ما -  885
ابحلوِض والشفاعِة، فهل مسعَت ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف ذلَك شيئاً؟ قاَل: نَعم، مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا  
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ِة، فإذا ترَكها فقد أشرَك، وَحوضي كما بنَي أَيلَة إىل مكَة،  عليه وسلم يقوُل: »بنَي العبِد وبنَي الكفِر والشرِك ترُك الصال
اُه، َمن شرَب ِمنه شربًة مل َيظمْأ   -أو قاَل: كعدِد جنوِم السماءِ  -أابريُقُه كنجوِم السماِء  له ِميزاابِن ِمن اجلنِة، كلَّما نضَب أمدَّ

َب به اليوَم مل ُيصب به الشراَب يوَمئٍذ« بعَدها أبدًا، وسريُِدُه أقواٌم ذابلٌة شفاُههم ال َيطعموَن ِمنه  . قطرًة واحدًة، َمن كذَّ
 ( باختصار يسير وقال: رواه أبو يعلى الموصلي ويزيد الرقاشي ضعيف. 7737/ 8723اإلتحاف ) # اإليماء:

 
 .عن أنٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ يل حوضاً عرُضُه مثُل طوِله، َمن يشرْب ِمنه مل يظمْأ أبدًا« -  886

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

ا رَآين قاَل: َقد جاءَكم   -  887 عن أنٍس رضي هللاُ عنه: دخلُت على عبيد هللا بِن زايٍد وهم َيرتاجعوَن بيَنهم احلوَض، فلمَّ
أنٌس، فانَتهيَت إىل القوِم َفقالوا: ما تقوُل يف احلوِض، فاسرَتجعُت وقلُت: ما حسبُت أيّنِ أعيُش حَت َأرى ِمثَلكم يُنكروَن  

دي عجائَز ما ُتصلِّي واحدٌة ِمنهن إال سأَلت هللَا عزَّ وجلَّ َأن يورَدها احلوَض الذي حملمٍد صلى هللا  احلوَض، لقد تركُت بَع
 . عليه وسلم
 ( ولم أره في المجمع.3355وهو في مسند أبي يعلى ) ( ووافقه الذهبي.78/ 1صححه الحاكم ) # اإليماء:

 
م عزَّ وجلَّ،   -  889 عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن يوُم القيامِة رَأى املؤمنوَن رهبَّ

 . فَأكرُمهم ابلنظِر إليه يف كلِّ مجعٍة، هو يوُم املزيِد، ويراُه املؤمناُت يوَم الفطِر ويوَم النحِر«
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك رضى هللاُ عنه قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إذا كاَن يوُم القيامِة اَندى   -  892

 . التوحيِد، إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ قد َعفا عنُكم، فليعُف بعُضكم عن بعٍض« ُمناٍد ِمن عنِد العرِش ُيسمُع اخلالئَق كلَّهم: اي أهلَ 
 ، في سنده حفص بن عمر وأبان[. ه ضعيف جداً إسناد] # اإليماء:

 
عن أنِس بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يُبعُث أهُل اجلنِة على صورِة آدَم عليه السالُم يف   -  894 

لنَي، مث يُذهُب هبم إىل شجرٍة يف اجلنِة فُيكسوَن فيها ثياابً، ال تَبلى ثياهُبم، و  ال يَفىن  ميالِد ثالٍث وثالثنَي، ُجْرٌد ُمْرٌد ُمَكحَّ
 شباهُبم«.

ويف روايِة ابِن طولوَن: »يدخُل أهُل اجلنِة اجلنَة على طوِل آدَم ِستنَي ذراعاً بذراِع امللِك، على ُحسِن يوسَف، وعلى ميالِد  
لوَن«    .عيسى ثالٍث وثالثنَي سنًة، وعلى لساِن حممٍد، ُجْرٍد ُمْرٍد ُمَكحَّ

 حسن لغيره[. # اإليماء: ]



104 

 

 
  عليه وسلم قاَل: »ُخلَق احلوُر العنُي ِمن زعفراٍن«.عن أنٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا -  895

 . ويف روايِة ابِن املقرِئ: »حوُر العنِي ُخلْقَن ِمن الزعفراِن«
 : ضعيف.(3539الضعيفة ) # السلسلة 

 
عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »للمؤمِن يف اجلنِة ثالثوَن زوجًة«، فُقلنا: اي رسوَل هللِا، َأَوَله   -  896

 . قوُة ذلَك؟ قاَل: »إنَّه يُعطى قوَة مئٍة«
 ( من طريق قتادة دون قوله: للمؤمن في الجنة ثالثون زوجة. 2536هو عند الترمذي ) # اإليماء:

 
عن أنٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أْدىن أهِل اجلنِة منزلًة َمن لو ضاَفُه مثُل أهِل األرِض ما نقَص  -  898

 . ذلَك مما عنَدُه شيئًا«
 فيه يعقوب بن إسحاق لم أجد له ترجمة، والحديث صحيح بنحو مما هنا وأطول[.] # اإليماء:

 
اين قاَل عبيد هللا: هو اأَلعمى وهو  - عن األشعِث بن جابٍر احلُْملي  -  899 قاَل: قلُت ألنِس بِن مالٍك: اي أاب    -احلدَّ

ثين حديثاً مسعَتُه ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قاَل: نَعم، مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا  عليه محزَة جَعَلنا هللاُ فداَك، حدِّ
 رُج ِمن الناِر َمن كاَن يف قلِبِه ِمن اإلمياِن ما يزُن شعريًة أو برًة وما َأصغَر ِمن ذلَك«.وسلم يقوُل: »خيَ 

[، قاَل ذلَك اليوم،  2قاَل أنٌس: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: }ُرمَبَا يَ َودُّ الَِّذيَن َكَفُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمنَي{ ]احلجر: 
 .[، إىل آخِر اآليةِ 43، 42( قَاُلوا مَلْ َنُك ِمَن اْلُمَصلِّنَي{ ]املدثر:  42 َسَقَر ) قَالوا: }َما َسَلَكُكْم يف 

 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:
 

َهم   -  900 عن ابِن عمَر وعن أنٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا دخَل ُمذنبوا أهِل التوحيِد الناَر عريَّ
غىن َعنكم توحيدُكم، فقد استَ َوينا حنُن وأَنتم يف عذاِب هللِا عزَّ وجلَّ، فيحَمى هللا هلم أَنَفاً، فيقوُل:  املشركوَن، َفقالوا هلم: ما أَ 

رِِه  انطَلقوا إىل جهنَم فَمن كاَن يف صدرِِه مثقاُل شعريٍة ِمن إمياٍن أو مثقاُل ذرٍة أو مثقاُل حبٍة ِمن خردٍل، أو قاهَلا مرًة من ده
ِمنها َخلقاً كثريًا ال َُيصيهم إال هللاُ عزَّ وجلَّ، فاحرتَقت أَيديهم وَأرجُلهم، وحَنلْت أَبداهُنم، ومل َتصل الناُر إىل  خُملصاً، فَأخَرجوا 

 وجوِههم ِإكراماً للتوحيِد، 
خرى، فتنبُت حلوُمهم فيْأتوَن َعيناً ِمن عيوِن اجلنِة، فَيشربوَن ِمن َأحديها  فينقى ما يف بطوهِنم ِمن َأذى أو داٍء، ويغَتسلوَن ابألُ 

فُيسموَن اجلهنَّميوَن ما شاَء هللاُ، مث َيكرهوَن هذا االسَم، فيسأَلوَن الربَّ جلَّ جاللُه َأن يضَعُه عنهم   على خصاِل أهِل اجلنِة، 
 فيفعُل، حَت ما يُعَرفوَن ِمن غريِهم.

[، ويُوقنوَن ابخللوِد، وَيدعوَن ابلويِل 2ُروا َلْو َكانُوا ُمْسِلِمنَي{ ]احلجر: فعنَد ذلَك َمن بقَي يف الناِر يقوُل: }ُرمَبَا يَ َودُّ الَِّذيَن َكفَ 
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 .والثبوِر«
 الحديث بهذا السياق ضعيف جدًا[.] # اإليماء:

 
   * [ مسندُ إياسٍ األنصاريِّ البدريِّ 17]   

: »اي عم، إذا  عبد املطلب عن إايِس األنصاريِّ البدريِّ مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل للعباِس بِن  -  906
ا كاَن الغُد صبَّحهم فقاَل: »كيَف َأصبحُتم؟« فقاَل: خبرٍي ِبَبينا أنَت وأُمنا اي رسوَل  هللِا،  كاَن غدًا فال ترِم أنَت وبنوَك«، فلمَّ

ي وهو ِصنو َأب، وهؤالِء أهُل بَييت،  قاَل:  ا َتقارَبوا نشَر عليهم مالَءتَُه مث قاَل: اللهمَّ هذا عمِّ »ليْدُن بعُضهم إىل بعٍض، فلمَّ
هم«، فقالْت ُأسكفُة الباِب وحوائُط البيِت: آمنَي آمنيَ   . اللهمَّ اسرُتْهم ِمن الناِر كسرْتي إايَّ

اوي عنه لم أجد له ترجمة، ويأتي في مسند أبي أسيد، وليس ببعيد أن يكون إياس تحرف عن أبي  ، والر *# اإليماء: لم يتبين لي من هو
 أسيد، وهللا أعلم.

 
 [ مسند الرباء بن عازب 18] 

عن سعِد بِن عبيدَة، عن عليٍّ والرباِء قاال: َخرْجنا مع النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف جنازٍة إىل بقيِع الَغرقِد، فقعَد   -  907
ْدان، ومع النيبِّ صلى هللا عليه وسلم غصٌن أو قضيٌب ينكُت به األرَض ويرفُع بصَرُه إىل السماِء مث خَيفُض، مث قاَل: »ما  وقعَ 

لسعيُد  ِمنكم ِمن نفٍس إال َوقد ُكتَب مكاهُنا ِمن اجلنِة والناِر«، قَالوا: اي رسوَل هللِا فلم نَعمُل؟ قاَل: »اعَملوا فُكلٌّ ُميسٌر، ا
َر لعمِل الشقاِء«َمن يُ  َر لعمِل السعادِة، والشقيُّ َمن ُيسِّ    .سِّ

 وحديث علي في الصحيحين. (.486بن النعمان متكلم فيه. وانظر علل الدارقطني ) عبد الصمد# اإليماء: 
 

عن الرباِء قاَل: كاَن رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم أْيتينا ِإذا أُقيمت الصالُة فيمَسُح عواتَِقنا ويقوُل: »َأقيموا   -  911
لَّون على  ُصفوَفكم وال َُتتِلفوا فتختِلَف قلوبُكم، ولَيليين منُكَم ُأولو النُّهى، وزَيِّنوا القرآَن ِبصواِتكم، فإنَّ هللا ومالئكَته ُيص

 .  األوِل«الصفِّ 
 ( مفرقًا ليس فيه: »وليلني منكم أولو النهى«.1776( )1714هو في المسند الجامع )  # اإليماء:

 
يتخلَُّلكم أوالُد احلَذِف«، قيَل: عن الرباِء قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »تراصُّوا يف الصفِّ األوِل، ال  -  912

   . اي رسوَل هللِا، وما أوالُد احلَذِف؟ قاَل: »ضأٌن جرٌد سوٌد يُكنَّ ِبرِض اليمِن«
 رجاله ثقات. # اإليماء: 

 
 . عن الرباِء قاَل: صلَّينا مع النيبِّ صلى هللا عليه وسلم العيَد، فلم ُنصلِّ قبَلُه وال بعَدهُ  -  914

 بن عبيد هللا لعله ابن أبي سليمان العرزمي، متروك. داإليماء: محم#   
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 . عن الرباِء، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم صلَّى مث خطَب، فجوََّز يف ُخطبِتهِ  -  915

 جابر الجعفي ضعيف. وفي الصحيح وغيره عن البراء قال: خطبنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد الصالة.   # اإليماء:
 

ا صالُهنَّ يف ليلِة عن الرباِء بِن عازٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه و  -  916 سلم: »َمن صلَّى أربعاً قبَل اهلاجرِة فكأمنَّ
 . القدِر، واملسلماِن إذا تَصافَحا مل يبَق بيَنهما ذنٌب إال سَقَط« 

 وحديث المصافحة في المسند الجامع من طرق عن البراء.  ( بنحوه.221 -  220/ 2شطره األول في المجمع ) # اإليماء:
 

 . بِن أب ليلى أنَّه سأََله عن الُقنوِت يف الوِتِر، فقاَل: حدثنا الرباُء قاَل: ُسنٌة ماضيةٌ  الرمحن عبد عن  -  917
 العالء بن صالح صدوق له أوهام، وخالفه غيره فرواه موقوفًا على ابن أبي ليلى.  # اإليماء:

 
عن الرباِء قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا ُوضَع الرجُل يف القرِب كلََّمُه القرُب فقاَل: َأما علمَت َأيّنِ   -  918

 بيُت الَوحشِة، َأما علمَت أيّنِ بيُت الظلمِة، َأَما علمَت أيّنِ بيُت الدوِد، فما َأعددتَّ يل؟« 
 بن علي بن سفيان لم يوثق، والراوي عنه لم أجد له ترجمة.  داإليماء: محم# 
 

ا صاَم الدهَر   -  920 عن الرباِء بِن عازٍب، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »َمن صاَم ستَة أايٍم بعَد الفطِر فكأمنَّ
 .كلَّه«

 صحيح، وإسناده ضعيف[. ]  # اإليماء:
 

ماِسرَة، فقاَل »اي عن الرباِء بِن عازٍب قاَل: َأاتان رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وحنُن نتباَيُع يف  -  921 ى السَّ السوِق وُنسمَّ
اان يوَمئٍذ التجارَ   . معَشَر التجاِر، إنَّكم ُتكِثرون احلَِلِف، فاخِلطوا بيَعكم هذا بصدقٍة«، فسمَّ

 لوال انقطاعه.(: إسناده صحيح 664)  # الروض البسام 
 

ا املريُض إذا برَئ وصحَّ كمثِل الرَبَدِة يف صفائِها   -  924 عن الرباِء قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إمنَّ
 . وُحسِنها«

 بن الوليد الموقري متروك. داإليماء: محم#   
 

عن الرباِء قاَل: أخَذ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بعضلِة َساقي وقاَل: »ائتزِْر إىل َهاهنا َأسفَل ِمن العضلِة، وال   -  925
 . حقَّ لإلزاِر يف الَكعبنِي«

 إسناده واه، وذكر البراء خطأ، والحديث ثابت عن حذيفة[. ] # اإليماء:
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عن الرباِء بِن عازٍب، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ يف عوِن العبِد ما كاَن العبُد يف   -  926

  و مؤمنٍة سرَتَ عوِن َأخيه، وَمن فرََّج عن مؤمٍن أو مؤمنٍة يف هللِا فرََّج هللاُ عنه ُكربًة ِمن ُكَرِب يوِم القيامِة، وَمن سرَت عورَة مؤمٍن أ
 . هللاُ عورَتُه يوَم القيامِة«

 إسناده ضعيف.  # اإليماء:
 

   . عن الرباِء بِن عازٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َوابَء مع السيِف، وال جَناَء مع اجلراِد« -  929
 ضعيف جدًا.  (: 4811الضعيفة ) # السلسلة

 
عن الرباِء قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الدعاَء هو العبادُة«، وقرَأ: }َوقَاَل رَبُُّكُم اْدُعوين   -  930

 [. 60َأْسَتِجْب َلُكْم{ ]غافر:
 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:

 
إليه الوحشَة، فقاَل له: »أكِثْر ِمن أْن  عن الرباِء بِن عازٍب قاَل: أَتى رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم رجٌل َفَشكى  -  932

تقوَل: سبحاَن امللِك الُقدوس ربِّ املالئكِة والروِح، جلَّلَت السماواِت واألرَض ابلعزِة واجلربوِت«، فقاهَلا ذلَك الرجُل  
 . فذهبْت عنه الوحشةُ 

  ( باختصار وقال: رواه الطبراني وفيه محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف. وقال األلباني في الضعيفة128/ 10)  عاإليماء: المجم# 
 (: منكر. 6004( )2877)

 
عن الرباِء قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »زيِّنوا القرآَن َِبصواِتكم، فإنَّ الصوَت احلسَن يزيُد القرآَن   -  933

 ُحسنًا«. 
نوا القرآَن َِبصواِتكم ويف : »َحسِّ  . . « .روايِة ابِن اأَلعرابِّ

 (: إسناده جيد.  771الصحيحة ) السلسلة #
 

وا   -  934 عن الرباِء بِن عازٍب قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل »زيِّنوا القرآَن َِبصواِتكم، ورتِّلوه وال هَتذُّ
قِل، يَنبغي للقارِئ أْن يفَهَم ما يقرَأ، ولَتايل آيٍة ِمن كتاِب هللِا عزَّ وجلَّ  عِر، وال تنثُروا نثَر الدَّ مما حتَت   أفضُل القرآَن كَهذِّ الشِّ
فلى السابعِة، وما تقرََّب املُتقربوَن بشيٍء أحبَّ إىل هللِا عزَّ وجلَّ مما خرَج ِمنه    - يَعين القرآَن  - العرِش إىل ُُتوِم األرَضنِي السُّ

قََّر هللاُ عزَّ وجلَّ، وأفضُل  وَمن قرَأ القرآَن فرَأى أنَّ أحدًا ُأعطَي أفضَل مما ُأعطَي فقْد حقََّر َما عظََّم هللاُ عزَّ وجلَّ وعظََّم ما ح
القرآِن يف غرِي صالٍة، وَمن قرَأ القرآَن يف يوٍم وليلٍة ما ُعبَد هللاُ عزَّ وجلَّ به قراءُة القرآِن يف الصالِة، والعبادُة اليت َتليها قراءُة 

نيا ِمن شي ٍء رطٍب وايبٍس حسنًة، والنظُر يف املصحِف عبادٌة،  ِمئيت آيٍة نظرًا ُمتِّع بَبصرِِه أايَم حياتِِه، ورُفَع له مثُل ما يف الدُّ
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ا ُأدرجت النبوُة بنَي َجنبيه إال أنَّه ال يُوحى إليه، وَمن قرَأ القرآَن قائماً فله بكلِّ حرٍف مئُة ح سنٍة، وَمن وَمن قرَأ القرآَن فكأمنَّ
صالٍة فله بكلِّ حرٍف عشُر حسناٍت، وَمن استمَع قرَأه يف الصالِة قاعدًا فله بكلِّ حرٍف مخسوَن حسنًة، وَمن قرَأ يف غرِي 

  إليها فله بكلِّ حرٍف حسنٌة، وَمن قرَأ القرآَن فَأعَربُه فله بكلِّ حرٍف أربعوَن حسنًة، وَمن قرَأ القرآَن بلحٍن وتطريٍب فله بكلِّ 
 قرأُ القرآَن غّضاً كما نزَل. حرٍف عشروَن حسنًة، وَمن قرَأ كقراءِة العامِة فله بكلِّ حرٍف عشُر حسناٍت، والعجُم ت

رجاِل  والقرآُن أُنزَل على سبعِة أحرٍف فاْقرؤوُه وَتعاَهدوه واْقتنوه وَتغنوا به، فَوالذي نَفسي بيدِه هلو أشدُّ تفلُّتاً ِمن صدوِر ال
[، فالكثرُي ِمن 269َقْد ُأويتَ َخرْيًا َكِثريًا{ ]البقرة:ِمن املخاِض يف الُعُقِل، مث قرَأ: }يُ ْؤيت احلِْْكَمَة َمْن َيَشاُء َوَمْن يُ ْؤَت احلِْْكَمَة ف َ 

 هللِا عزَّ وجلَّ ماال َُيصيه ِإال هللاُ عزَّ وجلَّ الواحُد القهاُر«. 
ه القرآُن يومَ  يامِة،  الق وقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »وَمن قرَأ مئَة آيٍة كُتَب ِمن القانتنَي، وَمن قرَأ ِمئيت آيٍة مل َُياجَّ

 وَمن قرَأ مخَسمئٍة ُكتَب له قنطاٌر ِمن األجِر«. 
 (: في إسناده ثالثة مجاهيل. 1304الروض البسام ) #  

 
[ قاَل  40عن الرباِء بِن عازٍب قاَل: ملَّا نزلْت هذه اآليُة: }أَلَْيَس َذِلَك ِبَقاِدٍر َعَلى َأْن َُيِْيَي اْلَمْوَتى{ ]القيامة:  -  936

   .رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم »سبحاَنَك وبَلى« 
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
ا َأان عبٌد، آُكُل كما أيُكُل العبُد« -  937  .عن الرباِء، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن أيُكُل على األرِض، وقاَل: »إمنَّ

 متهم.  # اإليماء: جعفر بن عبد الواحد الهاشمي
 

 . عن الرباِء قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لو كنُت ُمتخذاً خليالً الُتذُت أاب بكٍر خلياًل« -  938
 إسناده صحيح، لكنه معلول[. ] # اإليماء:

 
َك بقضيِب الدرِّ الذي غَ  -  939 رَسُه هللاُ  عن الرباِء قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن سرَُّه َأن يتمسَّ

ْك حببِّ عليٍّ عليه السالُم«  . عزَّ وجلَّ يف جنِة عدٍن فليتمسَّ
 (.726جعفر بن نصر متهم، وتابعه من هو مثله كما في الموضوعات ) # اإليماء: 

 
عن الرباِء بِن عازٍب قاَل: خَرْجنا مَع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فِإذا حنُن ِبَطال شاٍة ميتٍة مطروٍح يف الطريِق،  -  941

فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َتروَن هذه هانْت على َأهِلها؟« قُلنا: نَعم، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:  
نيا َأهونُ   .  على هللِا ِمن هذه على َأهِلها« »َللدُّ

 حسن اإلسناد من هذا الوجه[.] # اإليماء:
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عن الرباِء، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ صاحَب الصُّوِر واضٌع الصوَر على ِفيه منُذ ُخِلَق ينتِظُر َمَت   -  942

 . يُؤمُر َأْن يَنفَخ«
 إسناده واه[.] # اإليماء:

 
 [ مسند بريدة بن احلصيب 19]   

 . عن بريدَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يرَفُع يَديه إذا افتَتَح الصالَة حَت َُياذَي ُأذنيهِ  -  946
 بن سهل الفزاري ضعيف. عاإليماء: الربي#   

 
ا َتصنعوا مبواَتكم عن بريدَة قاَل: ملَّا رُجَم ماعُز بُن مالٍك قَالوا له: اي رسوَل هللِا، ما َنصنُع به؟ قاَل: »اصَنعوا به كم -  948

 يف غسِلِه وكفِنِه واحلنوِط والصالِة عليِه«. 
 

عن بريدَة قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا كاَن َصبيحُة الفطِر أمَر ُمنادايً يُنادي: »اْغدوا إىل ربٍّ كرمٍي   -  950
وا إىل  جزيِل العطاِء، واملالئكُة يقولوَن: إنَّ هللَا تبارَك وَتعاىل أمرَكم بصياِم هذا الشهِر فُصمتم وَأطعُتموه فيما َأمرَكم، فَهُلمُّ 

   .وائزِكم فاقْ َبلوها، فإذا َفرغوا ِمن صالهِتم اَندى مناٍد: َأن ارِجعوا إىل منازِلكم فقْد َغفرُت لكم«ج
 . إسناده ضعيف جداً  # اإليماء:

 
نيا،   -  951 عن بريدَة قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ِإذا حكَم َحَكٌم فإْن شاَء صرَف احلقَّ إىل غرِي أهِلِه ابتغاَء الدُّ

 . مل ينظُر هللاُ إليه يوَم القيامِة« 
 عتبة بن أبي حكيم صدوق يخطئ كثيرًا.  # اإليماء:

 
ُُت ِبه هذا الشيَب احلِناُء والَكْتُم« -  956  . عن بريدَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ أحسَن ما غريَّ

 . والحديث صحيح[. ..إسناده ضعيف.] # اإليماء:
 

 .عن بريدَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »املالئكُة ال تدُخُل بيتاً فيه كلٌب وال صورٌة« -  957
 ( عن ابن الحباب ليس فيه ذكر الصورة.353/ 5هو عند أحمد ) # اإليماء:

 
اُل على اخلرِي كفاعِلِه، وهللاُ َيبُّ إغاثََة اللهفاِن« -  959  .عن بريدَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الدَّ

 (: إسناده تالف.1282)  # الروض البسام 
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كلَّ ذي نعمٍة عن بريدَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اسَتعينوا على احلوائِج ابلِكتماِن، فإنَّ   -  960

   . حمسوٌد«
 . إسناده ضعيف جداً  # اإليماء:

 
ؤَم عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذاَت يوٍم فقاَل: »الشؤُم يف ثالٍث: يف الداِر،   -  961 عن بريدَة قاَل: َتذاَكروا الشُّ

َن  والفرِس، واملرأِة، شؤُم الداِر ]أْن يكوَن[ هلا جرياُن سوٍء، وشؤُم الفرِس أْن يكوَن مجوحاً مينُع ظهَرُه، وشؤُم املرأِة أْن تكو 
 . لِق عاقرًا«سيئَة اخلُ 

 كذبه ابن مهدي وغيره. مقاتل حفص بن سلم السمرقندي وأب اإليماء: #   
 

عن بريدَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم سأَل عن رجٍل يُقاُل له قيٌس، فقاَل: »ال َأقرَّته األرُض«، فكاَن ال يدُخُل  -  964
 . أرضاً فَيستقرُّ هِبا

 
مث صلَّى  عن بريدَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ملَّا أَهبَط هللاُ تعاىل آدَم عليه السالُم طاَف سبوعاً  -  968

 يل  رَكعتنِي، مث قاَل: اللهمَّ إنَّك تعَلُم سرِّي وَعالنييت فاقبْل َمعِذريت، وتعلُم حاَجيَت فَأعطين ُسْؤيل، وتعلُم ما ِعندي فاغفرْ 
عاىل إليِه: اي آدُم،  ُذنوب، وأسأُلَك إمياانً يُباشُر َقليب، ويقيناً صادقاً حَت َأعلَم أنَّه لْن ُيصيَبين إال ما َكتبَت يل، فَأوحى هللاُ تَ 

ُت إنََّك قد دعوَتين بدعاٍء استجبُت لَك فيه، ولْن َيدعَوين اي آدُم ِمن بعِدَك ِمن ذرِّيِتَك إال استجبُت له، وغفرُت ذنَبه، وفرَّج 
نيا وهي ك  .ارهٌة وإْن مل يُرْدها«مُهوَمُه وغموَمُه، ونزعُت فقَرُه ِمن بنِي َعينيِه، واجترُت له ِمن وراِء كلِّ اتجٍر، وأَتتُه الدُّ

 (. 926/ 13ضعيف[. وأورده األلباني في الضعيفة )]  # اإليماء:
 

َل الناَس جاَء يوَم القيامِة ووجُهُه ليَس   -  970 عن بريدَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قرَأ القرآَن يتأكَّ
 . عليه حلٌم«

 : موضوع.(1356الضعيفة ) # السلسلة 
 

ْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة{ ]الفجر: عن بريدَة يف قوِله عزَّ وجلَّ: }ايَ  -  972  .رمَحُه هللاُ  عبد املطلب [ قاَل: محزُة بُن 27أَي َّتُ َها الن َّ
 ( عن ابن بريدة. 7038يأتي في المراسيل )  # اإليماء:

 
لَك{ ]االنفطار:  -  973  . [ ُمشددٌ 7عن بريدَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قرَأ: }فعدَّ

 إسناده ضعيف.(: 1392)  # الروض البسام 
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   .عن بريدَة، عن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »احلكمُة ضالُة املؤمِن، أيَن وجَدها َأخَذها« -  975

 إسناده شديد الضعف[. ] # اإليماء:
 

 . عن بريدَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كذَب عليَّ متعمدًا فليتبوَّْأ مقعَدُه ِمن الناِر« -  976
 إسناده ضعيف.: (128)  # الروض البسام 

 
عن بريدَة رضي هللاُ عنه قاَل: خطََبنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم خطبًة َذرَفْت ِمنها العيوُن وَوِجلْت ِمنها   -  977

  القلوُب، فقاَم إليه رجٌل فقاَل: اي رسوَل هللِا، كأنَّ هذا ِمنك وداٌع، فما َتعهُد إلينا؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: 
بَعدي اهلاديَة املهديَة، وَعضُّوا عليها ابلنواجِذ، وامَسعوا وَأطيعوا وِإن استعَملوا عليكم حبشّياً  نَة اخللفاِء ِمن  »الَزموا ُسنيت وسُ 

عاً، فإنَّ كلَّ بدعٍة ضاللٌة، وإنَّ الضاللَة ميعاُدها الناُر.   جُمَدَّ
خروها فوَق ثالثِة أاي ٍم لكي يعوَد غنيُّكم على فقريِكم، فإذا َأوسَع هللاُ عليكم  أال وإيّنِ كنُت هنيُتكم عن حلوِم اأَلضاحي أْن تدِّ

ا ُتذكِّركم ابآلِخرِة وال  َتقولوا  فُكلوا وادَِّخروا، وكنُت هنيُتكم عن زايرِة القبوِر لكي ال َتقولوا ُهْجرًا ِمن القوِل، فُزوروها فإهنَّ
قرِي واملَُزفَِّت، فاشَربوا فيما َبدا لكم، فإنَّ األوعيَة ال حُتلُّ شيئاً وال  ُهْجرًا ِمن القوِل، وكنُت هنيُتكم عن النبيِذ يف احلَنتِم والنَّ 

 . حُتّرِمه، واجَتنبوا كلَّ مسكٍر فإنَّه حراٌم«
 ]إسناده متروك، ولكن صح من طرق أخرى[.  # اإليماء:

 
 . ُب إليِه ابألخبارِ عن بريدَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم بعَث سريًَّة وبعَث َمعها رجاًل يكتُ  -  978

 إسماعيل بن عمرو البجلي ضعفه الدارقطني وغيره.  # اإليماء:
 

لُيلقى يف جهنَم فَيهوي فيها  عن بريدَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ احلجَر لَيزُن سبَع َخِلفاٍت  -  979
ِت مبَا َغلَّ  سبعنَي خريفاً، ويُؤتى ابلُغلوِل فُيلقى َمعه، مث يُكلُف صاحُبه أْن أييَت به«، وهو قوُل هللِا عزَّ وجلَّ: }َوَمْن يَ ْغُلْل أيَْ 

 . [ 161يَ ْوَم اْلِقَياَمِة{ اآلية ]آل عمران: 
 ( وقال: رواه البزار والطبراني وفيه محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف. 389/ 10شطره األول في المجمع ) # اإليماء:

 
دروَن ما هو حَت  عن بريدَة قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن َأفصِح الناِس، وكاَن يتكلَُّم ابلكالِم ال يَ  -  981

 .خُيربَهم
 حسام بن مصك ضعيف يكاد أن يترك. اإليماء: # 
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 .عن بريدَة قاَل: أمَران رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأن ُنسلَِّم على عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالم بيا أمرَي املؤمننيَ   -  982
 أبوداود السبيعي نفيع بن الحارث األعمى متروك.اإليماء: # 
 

عن بريدَة قاَل: مسَع رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم رجاًل، فقاَل ألب بريدَة: »تعرُف هذا؟« قاَل: فقلُت: نَعم اي   -  984
 ِبكم  رسوَل هللِا، هذا َأكثُر أهِل املدينِة صالًة، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال ُتسِمْعه فُتهِلَكه، إنَّكم أُمٌة أُريدَ 

 اليسُر«. 
 . رجاله ثقاتاإليماء: # 
 

عن بريدَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال تقوُم الساعُة حَت ال يُعبَد هللاُ مئَة سنٍة يف األرِض قبَل   -  985
 .ذلَك«

 (: هذا خبر منكر. 6/ 1قال الذهبي في الميزان )اإليماء: #  
 
 [ مسندُ بُسرِ بن أَرطاةَ، أو ابنِ أبي أَرطاةَ  20] 

، أنَّ بسَر بَن أب َأرطاَة كاَن َيدعو كلَّما ارحتَل: »اللهمَّ إانَّ َنستعيُنَك على َأمِران كلِّه فأح -  987 ِسْن  عن أب راشٍد احلربايّنِ
: َأِمَن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم مسعَتها؟ قاَل بسٌر: نَعم،  عوَنَك، ونسأُلَك خرَي املَحياَ وخرَي املَماِت«، فقاَل له عبيدُة املليك يُّ

 . كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم َيدعو هبا
 نصر بن علقمة قال الحافظ مقبول، ولم أر ترجمة لعمرو بن إسحاق شيخ المصنف، وكذلك نصر بن خزيمة ووالده[. ] # اإليماء:

 
 [ مسندُ بسرِ بنِ أبي بُسرٍ املَازنيِّ  21] 

بِن بسٍر، أنَّه مسَع أابُه بسرًا يقوُل: إنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم هَنى عن صياِم يوِم السبِت   عبد هللاعن  -  988
 وقاَل: »ِإْن مل ُيْد أحدُكم إال ميضغ حَلا شجرٍة فال يصوُم يوَمئٍذ«.

ا قاَل قاَل ابُن بسٍر: فإْن َشككتُ   ، فحدثَ ْته بذلَك. عبد هللام فاْسألوا ُأخيت، فَمشى إليها خالُد بُن معداَن فسأهَلا عمَّ
 بن بسر، عن أخته الصماء مرفوعًا في السنن.  عبد هللاحديث خالد بن معدان، عن  # اإليماء:

 
 [ مسندُ بشرِ بنِ عاصمٍ املَخزوميِّ  22] 

عن رجٍل ِمن أهِل الشاِم، أنَّ عمَر أراَد أْن يُويَل بشَر بَن عاصٍم فقاَل: ال أعَمُل لَك، فقاَل: ملَ؟ قاَل: مسعُت رسوَل   -  990
َن هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »يُؤتى ابلَوايل فيوَقُف على الصراِط فيهتزُّ ِبه حَت يزوَل كلُّ عضٍو ِمنه عن مكانِِه، فِإذا كا

 َضى، وإْن كاَن جائرًا َهوى يف الناِر سبعنَي خريفًا«. عداًل م
ثنيه بشُر بُن عاصٍم، قاَل:   فدَخُل عمُر املسجَد وهو ُمنتقُع اللوِن، فقاَل أبو ذرٍّ: ما لَك اي أمرَي املؤمننَي؟ قاَل: حديٌث حدَّ
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ثَه، فقاَل له عمُر: هل مسعَت ِمن النيبِّ صلى هللا عليه  ذرٍّ: قد مسعُته، فقاَل عمُر: َمن يرغُب  وسلم؟ فقاَل أبووما هو؟ فحدَّ
هُ  يف العمِل بعَد هذا؟ فقاَل أبو    .ذرٍّ: َمن سلَت هللاُ أنَفه وَأضرَع خدَّ

 إسناده ضعيف. # اإليماء: 
 
 [ مسندُ بشرِ بنِ قُدامةَ الضَّبابيِّ  23] 

عن بشِر بِن قدامَة الضَّبابِّ قاَل: أَبصَرْت َعيناَي َحبييب رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم واقفاً بعرفاٍت مع الناِس   -  991
مسعٍة«، والناُس يقولوَن:   هباٍء وال على انقٍة محراَء قصواَء حتَته َقطيفٌة بَ ْوالنيٌة وهو يقوُل: »اللهمَّ اجَعْلها حجًة غرَي رايٍء وال 

 سوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم.هذا ر 
ُحكيُم، وما الَقصواُء؟ قاَل: أحسُبها املُبرتة اأُلذننِي، قاَل: النوُق تُبرَتُ   بُن ُحكيٍم: فقلُت: اي  عبد هللاقاَل سعيُد بُن بشرٍي: قاَل 

 . آذاهُنا لتسَمعَ 
 (.2617ظر الصحيحة )(: إسناده منكر. وان2836قال األلباني في تخريج صحيح ابن خزيمة )# اإليماء: 

 
 [ مسندُ بشرِ بنِ معاويةَ بنِ ثورٍ العامريِّ البكائيِّ  24] 

ه  -عن كاهٍل، عن أبيه جمالِد بِن ثوٍر وعن بشِر بِن معاويَة بِن ثوٍر  -  992 ما َوَفدا على النيبِّ  -وهو جدُّ صاعٍد ألمِّ ، أهنَّ
ُ َأَحٌد{، و }ُقْل  صلى هللا عليه وسلم فعلََّمهما }يس{ وقراءَة }احْلَْمُد  َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي{ واملعوِّذاِت الثالِث: }ُقْل ُهَو اَّللَّ

الصالِة، وأنَّه علََّمهم   َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق{، و }ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس{، وعلََّمهم االبتداَء بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم واجلهَر هِبا يف
يِن{، قاَل: وكانْت الوفوُد ِإذا وفَدْت على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يُعجُبهم االنصراُف إىل ضياِعهم َويقلُّ }َماِلِك يَ ْوِم ال دِّ

 مقاُمهم عنَده، وكان النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يعلُِّم ذلَك وفوَد العرِب. 
ان عن آابِءه هؤالِء عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فكان ممَّا  اهليثِم قرَأ علينا هذه السورَة كما علََّمُه أبوُه مبا أخربَ  وكاَن أبو

اهليثِم يف سورِة }يس{: }تنزيَل العزيِز الرحيِم{ بنصِب تنزيَل، وقرَأ: }وَجعلنا ِمن بنِي أيديهم ُسدًا{ بضمِّ  قرَأُه علينا أبو
َأْحصيناُه{ نصب كلَّ، وقرَأ: }طائرُكم معُكم أئن ذُكُِّرُت{ هبمزٍة السنِي، وقرأ: }فََأْغشيناهم{ ابلغنِي معجمًة، وقرَأ: }وكلَّ شيٍء 

َد امليِّتَة، }لِيأكلوا ِمن مثََ  َد ملَّا، وقرَأ: }األرَض امليِّتَة{ شدَّ ره{ فتَح الثاَء  مفتوحٍة ممدودٍة، وقرَأ: }وِإْن كلٌّ ملَّا{ رفع كل وشدَّ
}وُهم خَيصمون{، وقرَأ: }ينسلوَن{، وقرَأ: }اي َويَلتَنا َمن بعثنا ِمن َمرَقدان هذا{،  وامليَم، وقرَأ: }ذرِّايهِتم يف الفلِك{، وقرَأ: 

وقرَأ: }يف شغٍل فاكهوَن{، وقرَأ: }يف ظالٍل{، وقرَأ: }سالٌم قوٌل{، وقرَأ: }َأملْ أعهْد إليُكم{، وقرَأ: }جباًل كثريًا{ }على 
 مكانَِتهم{، وقرَأ: } 

نذَر َمن كان حيًَّا{ ابلتاِء، وقرَأ: }عملْت أيدينا أنعاما{ بغريها، وقرَأ: }فِمنها رَكوهُبم{ بفتِح  ننكسُه يف اخللِق{، وقرَأ: }لتُ 
 الراِء، وقرَأ: }بقادٍر على أْن خيلَق مثَلهم{، وقرَأ: }ُكْن فيكوُن{ برفِع النوِن، وقرَأ: }وإليه تُرجعوَن{ برفِع التاِء.

ا  وقرَأ علينا صاعٌد يف سورِة اإلخالِص }أ ا لغُتهم، وقرَأ: }ِكفأ{ بكسِر الكاِف وذكَر أهنَّ حٌد هللُا{ بتنويِن َأحٌد، وذكَر أهنَّ



114 

 

رِّ  لغُتهم، وليَس ممَّا قرَأ يف سورِة اإلخالِص ممَّا حفَظ يف نقِلهم عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم ولكنَّها لغُتهم، وقرَأ: }وِمن ش
 لِق{ عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم. النفااثِت يف العقِد{ يف }أعوِذ بربِّ الف

 (: وإسناده مجهول من صاعد فصاعدًا. 306/ 1في اإلصابة ) قال ابن حجراإليماء: # 
 
 [ مسندُ بَهزٍ القُشرييِّ 28] 

عن علقمَة بِن وقَّاٍص الليثيِّ قاَل: أقبلُت رائحاً فَناداين بالُل بُن احلارِث املُزينُّ، فوقفُت له حَت جاَءين فقاَل: اي  -  1001
وإيّنِ مسعُت النيبَّ   -يَعين مرواَن  - علقمُة، إنَّك َأصبحَت اليوَم وْجهاً ِمن ُوجوِه املُهاجريَن، وإنَّك تدُخُل على هذا اإلنساِن 

 عليه وسلم يقوُل: »يكوُن بَعدي أُمراُء، فَمن دخَل عليهم فليُقْل حقَّاً، وإنَّ أحدَكم ليتكلَُّم ابلكلمِة يُرضي هِبا  صلى هللا
 .السلطاَن فَيهوي هِبا أبعَد ِمن السماِء«

 الليثي، والحديث بهذا اللفظ منكر، وهو حسن بلفظ آخر[.  عبد هللااإلسناد ضعيف لحال  ] # اإليماء:
 
 مسند بالل بن رباح   [ 30]   

 . عن بالٍل، أنَّه كاَن أذانُه وإقامُتُه مرَّتنيِ  -  1007
 إسناده ضعيف والحديث صحيح[. ] # اإليماء:

 
 . عن بالٍل، أنَّه كاَن إذا أذََّن جعَل إصبَعيِه يف ُأذنيِه، وكاَن ُيعُل األذاَن واإلقامَة سواًء َمثىن َمثىن -  1008

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

ِن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: ُكنا ال   عبد الرمحنعن أب بكِر بِن  -  1009 بِن احلارِث بِن هشاٍم، عن بالٍل مؤذِّ
ُن بصالِة الفجِر حَت نَرى الفجَر،نؤ   ذِّ

   .وكاَن يضُع ُأصبعيِه يف ُأذنيِه كلتَ ْيهما عنَد األذانِ 
( من وجه آخر عن بالل مرفوعًا: »ال تؤذن حتى 534وشطره األول في سنن أبي داود ) (.334/ 1انظر لشطره الثاني المجمع )# اإليماء: 

 . يستبين لك الفجر«
 

عن بالٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ اصطَفى َأكرَم الكالِم: ال إلَه إال هللاُ   -  1012
 .وسبحاَن هللِا واحلمُد هلِل وهللاُ أكرُب، طوىَب ملن وَجَد يف صحيفِتِه استغفارًا كثريًا«

 إسناده شديد الضعف[. ] # اإليماء:
 
 متيمِ بنِ أوسٍ الدَّاريِّ [ مسندُ  31]   
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، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن جاَء يوَم القيامِة خبمٍس مل ُيَصدَّ وجُهُه عن اجلنِة:   -  1015 اريِّ عن متيٍم الدَّ
 . النصِح هلِل، ولديِنِه، ولكتاِبِه، ولرسوِلِه، وجلماعِة املسلمنَي«

 (. 1988الحفظ، وانظر لفظ عطاء بن يزيد الليثي عن تميم في المسند الجامع )أبو جعفر الرازي سيء  # اإليماء:
 

، أو عبٍد، أو   -  1016 ، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اجلمعُة واجبٌة ِإال على امرأٍة، أو صيبٍّ اريِّ عن متيٍم الدَّ
 . مسافٍر، أو مريٍض«

 سناد واه جدًا.(: اإل56/ 3قال األلباني في اإلرواء )# اإليماء: 
 

اريِّ قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن مخٍس: عن اُتاِذ اللَّمِم، ولبِس النعاِل، وجلوٍس يف  -  1018 عن متيٍم الدَّ
، ولبوِس الرداِء واإلزاِر بغرِي درٍع.  املساجِد، وأْن خيلَف ابلصفِّ

؟( والكعبِة والكعبنِي، ولبِس الرداءِ . وَأْن خيطَر .. ويف روايِة اأَلصمِّ    .)ابلفصِّ
 إسناده ضعيف. # اإليماء: 

 
اريِّ   -  1021 ه، عن متيٍم الدَّ ثين أب، عن أبيه، عن جدِّ : حدَّ اريِّ عن َيىي بِن وهِب بِن غيالَن بِن يزيَد بِن نعيِم بِن أوٍس الدَّ

رجٌل ِمن َبين عامٍر، فقاَم إليه رجٌل ِمن األنصاِر ِمن جلساِء رسوِل هللِا قاَل: ُكنا عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذ أقبَل 
صلى هللا عليه وسلم فاعتنَقه وقّبَل كلُّ واحٍد ِمنهما جبنَي صاحِبه موضَع السجوِد، والنيبُّ صلى هللا عليه وسلم ينظُر إليهما  

لمسلمنَي؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »نَعم اي متيُم، إنَّ مبتسماً، فقاَل متيٌم: اي رسوَل هللِا، ما تقوُل يف االعتناِق ل 
 املسلَمنِي إذا التَقيا فَتصاَفحا وسلََّم كلُّ واحٍد ِمنهما على صاحِبه وفعَل كما فعَل هذاِن حَتاتْت ذنوهُبما عنهما، كما حتاتَّ 

 الورُق ِمن الشجِر يوَم الريِح العاصِف«.
اهيُم اخلليُل عليه السالُم يَرعى غنماً له يف جبٍل ِمن جباِل بيِت املقدِس، إذ هو بصوِت رجٍل ُيسبُح هللَا  »اي متيُم، بيَنما إبر 

 ومُيجُده، فَذهَل إبراهيُم عن غنِمه وقصَد الصوَت، فإذا هو برجٍل ُطواٍل ُيسمى أهلُث العابُد، طولُه مثانيَة عشَر ذراعاً، فسلَّمَ 
هل بقَي ِمن قوِمك غريُك؟ قاَل: ال، قاَل: فَمن ربُّك؟ قاَل: ربُّ   -بعَد أْن عرَف امَسه  -أهلُث  عليه إبراهيُم وقاَل له: اي 

 بيِده السماِء، قاَل: فَمن ربُّ السماِء؟ قاَل: ربُّ السماِء هللاُ، قاَل: ما ديُنَك؟ قاَل: اإلسالُم، قاَل: فأيَن قبلُتَك؟ قاَل: فأومأَ 
رَّ إبراهيُم بذلَك، فقاَل له إبراهيُم: فأيَن َمسكُنَك؟ فقاَل: يف جبٍل ِمن جباِل بيِت املقدِس، قاَل:  حنَو بيِت هللِا احلراِم، فسُ 

قاَل له إبراهيُم: فأيَن   فُأحبُّ أْن أراُه، قاَل: لن تستطيَع، قاَل: وملَ؟ قاَل: إنَّ بَيين وبيَنه هنرًا ِمن ماٍء، بعيدًا غورُه، كثريًا ماُؤه،
َره يل.  مَمشاَك؟ قاَل:  على ذلَك املاِء، قاَل له إبراهيُم: فإنَّ الذي ذَّللَّ لَك قادٌر على أْن ُيسخِّ

؟  فَمضيا ميشياِن حَت انَتهيا إىل بيِت أهلَث، فإذا ِقبلُته قبلُة إبراهيَم، فقاَل له إبراهيُم: أيُّ يوٍم أشدُّ على الناِس اي أهلثُ 
القضاِء، فُتوضُع املوازيُن وتُنشُر الدواويُن، قاَل إبراهيُم: صدقَت اي أهلُث، إنَّه ليوٌم   قاَل: يوُم ينزُل اجلباُر جلَّ جاللُه لفصلِ 

نه هللاُ عليه، قاَل إبراهيُم: اي أهلُث، ادُع هللَا أْن يهوَِّن علينا هوَل ذلَك اليوِم، قاَل أهلُث: هذا إليكَ   يرمحَك عظيٌم إال َمن هوَّ
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بدعوٍة مل أَر هلا إجابًة، قاَل له إبراهيُم: اي أهلُث، إنَّ هللَا إذا أحبَّ عبدًا وكاَن دّعاًء فدعا يقوُل هللاُ، إنَّ يل عشَر سننَي َأدعو 
:  هللاُ عزَّ وجلَّ: صوٌت أحبُّه ال أُنكُره، امُكثوا لقضاِء حاجِة َعبدي، وإذا كاَن العبُد غرَي دّعاٍء فَدعا يقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ 

 اقُضوا حاجَة َعبدي وما كاَن ِمن دعاِءه. صوٌت أُبغُضه وأُنكُره،
َأدري  قاَل: بَينا َأان يف ذلَك املوضِع الذي رأيَت رأيُت وجهاً عليه ُذؤابتان َتضرابِن خضرًة يَرعى غنماً ِحساانً وبقراً مِساانً، فال 

موُعه تسيُل، فدنوُت ِمنه فسلمُت عليه فردَّ  أي األشياِء أحسُن الغالُم أم رعيُته، فإذا هو ُيسبُح هللَا وَيمُده ويهلُله ويكربُه ود
ُل  عليَّ السالَم، قاَل أهلُث: فقلُت: اي غالُم ِلمن هذه البقرُة والغنُم؟ قاَل: إلبراهيَم، قاَل: وَمن إبراهيُم؟ قاَل: إبراهيُم خلي

وجلَّ ِمن ذلَك اليوِم إْن كاَن له يف األرِض  الرمحِن، قلُت: وما أنَت ِمنه؟ قاَل: ابُن ابِنه وهو جّدي، فأان ُمبتهٌل إىل اَّلِل عزَّ 
  خليٌل أْن يُرينِه قبَل املوِت، قاَل: فتبسَم إبراهيُم مث قاَل: اي أهلُث، أان إبراهيُم اخلليُل، واخلليُل هو الصديُق، فقاَم أهلثُ 

نيا، وتوىلَّ إبراهيُم أهلَث حَت قائماً يَبكي، فاعتنَق إبراهيَم وقّبَل موضَع السجوِد، عنَد ذلَك شهَق أهلُث شهقًة حَت ف ارَق الدُّ
 أجنَّه يف حفرتِه هو ومجاعٌة ِمن ولِده«.

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

اريِّ قاَل: ُسئَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن ُمعانقِة الرجِل إذا َلقَيه،   -  1022 عن أب سفياَن اأَلهْلاين، عن متيٍم الدَّ
هم، وإنَّ أوَل َمن عاَنَق خليُل الرمحِن، وذلَك أنَّه خرَج يراتُد ِلَماشيِتِه ِمن جبلٍ   ِمن  فقاَل: »كانْت حَتيَة األُمم وخاِلَص ُودِّ

ا كاَن يطُلُب وقصَد قصَد الصوِت، فإذا هو برجٍل طولُه  جبالِ  ُس هللَا، فذهَل عمَّ ٍس يُقدِّ  بيِت املقدِس، فسمَع صوَت ُمقدِّ
فقاَل له: َمن ربَُّك اي شيُخ؟ قال: ربُّ السماِء، قاَل: فَمن ربُّ َمن يف   -واألهلُب كثرُي الشعِر   - مثانيَة عشَر ذراعاً أهلُب 

ما وربُّ ما بيَنهما وربُّ ما حتَتهما، ال إلَه إال السماِء واألرِض؟  قاَل: ربُّ السماِء، قاَل: فهل هلما ربٌّ غريُُه؟ قاَل: ال، هو رهبُّ
ريي، هللاُ وحَده، قاَل: فأيَن قبلُتَك اي شيُخ؟ فأشاَر إىل الكعبِة، فقاَل له: هل بقَي ِمن قوِمَك غريَُك؟ قاَل: ما بقَي ِمنهم أحٌد غَ 

فِمن أيَن َمعيشُتَك؟ قاَل: َأمجُع ِمن التمِر يف الصيِف ما آكُلُه يف الشتاِء، قاَل له: فأيَن َمنزُلَك؟ قاَل: يف تلَك  قاَل له: 
َأمشي عليه   املَغارِة، قاَل: فانطلْق بِنا إىل منزِلَك، قاَل: إنَّ بيَنَك وبيَنه وادايً ال خُياُض، قاَل: فِمن أيَن تعرُبُ أنَت إليه؟ قاَل:

 باً وَأمشي عليه جائياً، فقاَل له إبراهيُم: فانطلْق بِنا فلعلَّ الذي ذَّللََّ لَك َأْن يُذَّللِّ يل. ذاه
قبلُة  قاَل: فانطَلَقا فَمَشيا على املاِء وجعَل كلُّ واحٍد ِمنهما يعَجُب مما أويَت صاحُبُه حَت انَتهيا إىل املغارِة فَدَخالها، فإذا 

يِن، يومَ الشيِخ قبلُة إبراهيَم عليه  ؟ قاَل: يوُم الدِّ  السالُم، فقاَل له إبراهيُم عليه السالُم: اي شيُخ، أيُّ يوٍم خلَق هللاُ أشدُّ
 يضُع هللاُ كرسيَُّه للقضاِء مث أيمُر جهنَّم فتزفُر زفرًة ال يَبقى مَلٌك ُمقرٌب وال نيبٌّ مرسٌل إال خرَّ على وجِهِه. 

َك ِمن هوِل ذلَك اليوِم، فقاَل الشيُخ: وما َتصنُع بُدعائي، إنَّ يل دعوًة حُمتبسًة  فقاَل إبراهيُم عليه السالُم: فادُع هللاَ   يُؤمينِّ وإايَّ
نَّ هللَا  يف السماِء منُذ ثالثنَي سنًة، فقاَل له إبراهيُم عليه السالُم: َأفال ُأخربَك أيُّها الشيُخ ما الذي احتبَس؟ قاَل: بَلى، قاَل: إ

 عبدًا احتَبَس دعوَتُه حلُبِِّه لصوتِِه، مث ذخَر له على ذلَك ما ال خيطُُر على قلِب بشٍر، وإذا أبغَض عبدًا  عزَّ وجلَّ إذا أحبَّ 
َل له دعوَتُه لُبغِضِه لصوتِِه وأَلقى اإلايَس يف قلِبِه، فما دعوُتَك أيُّها الشيُخ اليت هي حُمتبسٌة يف السماِء منُذ ثالثنيَ   سنًة؟  عجَّ

ا ُذهبْت، فقلُت ِلمن هذه؟ فقاَل: إلبراهيَم خليِل  قاَل يل: مرَّ ب  ا ُحشيْت وبقٌر كأهنَّ  شابٌّ يف رأِسِه ذؤابٌة معه غنٌم كأهنَّ
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الرمحِن، فقلُت، اللهمَّ إْن كاَن لك يف األرِض خليٌل فَأرينيِه قبَل املوِت، فقاَل له إبراهيُم: فقد اسُتجيبْت دعوُتَك أيُّها  
يومئٍذ كاَنت املُعانقُة، وكاَن قبَل ذلَك السجوُد هذا هلذا، مث جاَء هللاُ ابملُصافحِة مع اإلسالِم فلم   فُمذ  الشيُخ، فاعتَ َنقا،

 . َيسجدوا ومل يُعانقوا، فاحلمُد هلِل الذي وضَع عنَّا اآلصاَر«
 (: ال يصح. 45قال في العلل المتناهية )اإليماء: #  

 
 األنصاريِّ املازنيِّ [ مسندُ متيمِ بنِ زيدٍ  32] 

أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قال: »اي نَعااي العرِب، إنَّ أخوَف ما   - كذا قاَل   -عن عباِد بِن متيٍم، عن أبيه  -  1023
 . أخاُف عليكم الرايُء والشهوُة اخلفيَُّة«

 (. 508وانظر الصحيحة )رواه الطبراني وغيره من طريق الزهري عن عباد بن تميم عن عمه.  # اإليماء:
 

ما رَأاي النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ُمضطجعاً على ظهرِِه واضعاً ِإحدى رجليِه  -  1024 ه، أهنَّ عن عباِد بِن متيٍم، عن أبيه وعمِّ
 . على اأُلخرى

 (. 5854بن زيد في الصحيحين، انظر المسند الجامع )  عبد هللاحديث عباد عن عمه  # اإليماء:
 
 [ مسندُ ثابتِ بنِ سعدٍ  33]   

ً  -عن عامِر بِن سعٍد الَبجليِّ قاَل: طلبُت اثبَت بَن سعٍد  -  1025 تُه يف عرٍس له، قاَل: وِإذا   - وكان بدرايَّ قاَل: فوجدُّ
فوِف، فقلُت: أال تَنهى عن هذا؟ قاَل: ال، إنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم رخَّ   . َص لنا يف هذاجواٍر يُ َغنني وَيْضربَن ابلدُّ

أبو  و  لم أجد له ذكرًا في تراجم الصحابة. ولعله تحرف عن: ثابت بن يزيد، أو ثابت أبي سعد، وهي كنية ثابت بن يزيد األنصاري.# اإليماء: 
( وغيره عن عامر بن سعد قال: دخلت على أبي مسعود وقرظة بن كعب وثابت بن  690/ )17يروي هذا الحديث عند الطبراني  إسحاق

 وهللا أعلم.  ...يزيد
 
 [ مسندُ ثابتِ بنِ الضحاكِ األنصاريِّ 34] 

ه فهو   -  1026 ، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن أصاَب حّدًا فأُقيَم عليه حدُّ عن اثبِت بِن الضحاِك األنصاريِّ
 . نٌي«كفارتُُه، وَمن أصاَب حّدًا فماَت ِمنه وجَد هللَا تواابً رحيماً، وَمن حلَف آبيٍة ِمن كتاِب هللِا كاَن عليه بكلِّ آيٍة ِمنها مي

 بن الضحاك متروك. الوهابعبد  # اإليماء:
 
 [ مسندُ ثابتِ بنِ يزيدَ  36] 

 . عن اثبِت بِن يزيَد قاَل: أتيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ورِجلي َعرجاُء ال متسُّ األرَض، فَدعا يل فربئتُ  -  1028
 نصر بن علقمة قال الحافظ مقبول، ولم أر ترجمة لعمرو بن إسحاق شيخ المصنف، وكذلك نصر بن خزيمة ووالده[. ] # اإليماء:
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 صلى اهلل عليه وسلم [ مسندُ ثوبانَ مَوىل رسولِ اهللِ  37] 

 عن مكحوٍل قاَل: قيَل لثوابَن: إنَّ املَرأَة َترى الصُّفرَة بعَد الطُّهِر؟ فقاَل: ال ِبَس، تتوضَّأُ مث ُتصلِّي، قيَل له: أشيئاً  -  1031
 . قلَتُه أم مسعَتُه؟ قاَل: ال، بْل مسعُته ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم

 روايته عن ثوبان مرسلة. مكحول  # اإليماء:
 

عِر، فقلُت: َأال ُتصلِّي؟ قاَل: وَما يل   رأيُت[ ثوابنَ عن مكحوٍل قاَل: ] -  1032 ُمؤتزرًا بكساٍء ُمرتدايً آبخَر، وكاَن كثرَي الشَّ
   .ال ُأصلِّي وقْد رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يفعُلُه، قلُت: وفعَل ما فعلَ 

 الن متروك.عطاء بن عج# اإليماء: 
 

عن ثوابَن َموىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن عَكَف نفَسه ما   -  1033
]َقصريِن[،   بنَي املغرِب والعشاِء يف مسجِد مجاعٍة مل يتكلَّْم إال بصالٍة أو قرآٍن كاَن حقَّاً على هللِا عزَّ وجلَّ أْن يُنزَلُه يف اجلنةِ 

نيا َلَوِسَعهم«مسريُة ك  . لِّ قصٍر ِمنها مئُة عاٍم، ويغرَس له بيَنهما غراساً لو ضاَفهم أهُل الدُّ
 القدوس لم يوثق. عبد # اإليماء:

 
وا، فإنَّ هللَا َيبُّ   -  1038 عن ثوابَن، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ِإذا َذحبُتم فَأحِسنوا، وِإذا قَتلُتم َفوحُّ

 . املُحِسننَي«
(: قال أبي: هذا وهم، إنما يروونه عن أبي قالبة، عن أبي األشعث، عن شداد، عن النبي صلى هللا  43/ 2العلل البن حاتم ) # اإليماء:

 ليه وسلم.ع
 

 . عن ثوابَن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال تدُخُل املالئكُة بيتاً فيه كلٌب وال صورٌة« -  1040
 وإن كان في إسناده راشد بن داود فله شواهد كثيرة فهو بها صحيح[. ] # اإليماء:

 
عن ثوابَن قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ما ِمن رجٍل َيظلُم جارَُه أو يقَهَرُه حَت خُيرَِجُه ِمن   -  1041

 . َمسكِنِه إال هَلَك«
 عبد الوهاب بن الضحاك متروك.اإليماء: #  

 
َم له طعاماً، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم لعائشَة:   -  1042 عن ثوابَن، أنَّه جاَء إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقدَّ

 . »واِكلي ضيَفِك، فإنَّ الضيَف َيستحيي أْن أيُكَل وحَدُه«
 : ضعيف.(6108ضعيف الجامع )# 
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 إذا رَاَعُه شيٌء قاَل: »هللاُ ربِّ ال ُأشرُك ِبِه شيئًا«. عن ثوابَن، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن  -  1044

: كاَن إذا مهَُّه الشيُء قاَل: »هو هللاُ ربِّ ال شريَك َله« جريِّ  . ويف روايِة الشَّ
 (. 2070صححه األلباني في الصحيحة )اإليماء: # 
 

عن ثوابَن رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »فضُل العلِم َأفضُل ِمن فضِل العبادِة، وخرُي   -  1046
 .ِديِنكم الورُع«

 فيه نوح بن أبي مريم كذبوه. اإليماء: # 
 

، عن ثوابَن َموىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: مررُت ِبِه وهو عنَد ابِب شرقيِّ محَص   -  1047 عن بشٍر الرُّعيينِّ
لعلََّك  فقاَل: تعاَل ُأوصيَك مبا َأوصاين ِبِه نيبُّ هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقاَل: »اي ابَن احلمرييِّ أو اي ابَن احلمرييِة، إنََّك 

َو مع املسلمنَي، فإذا كاَن ذلَك فال تَ ُغلَّ وال تعِقْر وال جتنُبْ وال تُغرَقنَّ خناًل وال حترقنَُّه، فِإن فعلَت هذه اخلصاَل  ُتدرُك الغز 
ت الذي لَك، وإال فال شيَء لَك«  . وجدَّ

 في إسناده من لم أتبينه ولم أجد له ترجمة[.] # اإليماء:
 

عن راشِد بِن سعٍد، عن ثوابَن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا فاتٌح عليُكم البالَد، فال يتَأمَّْر   -  1049
 تسُكن ظلُمُه، وال رجٌل على عشرٍة، فإنَّه َمن أتمََّر على عشرٍة أَتى هللَا يوَم القياِمة ومييُنُه مغلولٌة إىل عنِقِه أطلَقُه احلقُّ أو َأوبَقَه 

 . الُكفوَر، فإنَّ ساكَن الُكفوِر كساكِن القبوِر«
 (.  4783انظر الضعيفة ) # اإليماء:

 
   .عن ثوابَن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »األئمُة ِمن قريٍش« -  1051

 إسناده شديد الضعف، والحديث صحيح[. # اإليماء: ]
 

عن ثوابَن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال تزاُل اخلالفُة يف َبين أُميَة يتَلقَّفوهَنا تَ َلقَُّف األكرِة، فإذا   -  1053
 .نُزعْت ِمنهم فال خرَي يف عيٍش« 

 
اَء أو بيضاَء إال جعَل عن ثوابَن قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ما ِمن عبٍد ميوُت فَيرتُك صفر  -  1056

 هللاُ له بكلِّ قرياٍط ِمنها صفيحًة ِمن انٍر«. 
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عن معداَن بِن أب طلحَة، عن ثوابَن َموىل رسوِل هللِا أو عن أب كبشَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:   -  1059
ليت فرَض هللاُ ورضَي، فرآُه رجٌل ِمن املُسلمنَي فقاَل: ليَت يل مثَل  »َمثُل أُميتَّ أربعٌة: رجٌل أعطاُه هللاُ مااًل فَجعَلُه يف سبِلِه ا

اتِِه، فرآُه رجٌل   ماِل فالٍن فأعمُل فيه كعمِلِه، فُهما يف األجِر ُمستوايِن، ورجٌل أعطاُه هللاُ مااًل فجعَلُه يف مالعِبتِه وَشهوتِِه ولذَّ
 .  فيه، فهما يف الوزِر ُمستوايِن«فقاَل: ليَت يل مثَل ماِل فالٍن فَأعمُل فيه كَما عملَ 

 إسناده صحيح رجاله ثقات[. ] # اإليماء:
 

: أخربين ثوابُن وشداٌد، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قال: »اْحجُبوا عن الصغرِي   -  1060 عن أب إدريَس اخلَواليّنِ
 .والكبرِي معاصَي هللِا ما استطعُتم«

 سنده ضعيف[. ]  # اإليماء:
 

ِفراسَتُه، فإنَّه ينظُُر بنوِر هللِا، وينِطُق  عن ثوابَن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »احَذروا دعوَة املُؤمِن و  -  1061
 .بتوفيِق هللِا«

 (.1821إسناده واه بمرة[. وله شواهد ال تقويه ذكرها األلباني في الضعيفة )] # اإليماء:
 

 عن ثوابَن رفَعُه قاَل: »ال يزاُل فيكُم سبعٌة هِبم مُتَطروَن وهِبم تُرزَقوَن وهِبم تُنَصروَن، حَت أييتَ أمُر هللِا«.  -  1062
 ]الصواب أنه معضل[.  # اإليماء:

 
جاِل، إحداُهنَّ َمويت،   -  1063 عن ثوابَن، أنَّه مسَع رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ َأماَمكم ِفتناً ثالاثً ُدوَن الدَّ

اُء املُظلمُة، تلُج كلَّ بيٍت ِمن بيوِت العرِب، يَبعثُها رجٌل ِمن بنِي احلَ  راِء، واأُلخرى العمياُء الصمَّ جريِن:  واأُلخرى فتنُة السَّ
 . مقاِم إبراهيَم صلى هللا عليه وسلم واحلجِر األسوِد«

 نصر بن علقمة قال الحافظ مقبول، ولم أر ترجمة لعمرو بن إسحاق شيخ المصنف، وكذلك نصر بن خزيمة ووالده[. ] # اإليماء:
 

عن ثوابَن َموىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، أنَّه مسَع رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّه سيخرُج رجٌل ِمن   -  1064
بيَت  احلَرِم، فتخرُج احلبشُة على جزيرِة العرِب، فَيمكثوَن ِبرِض محرَي سنًة يَقُتلوَن الّرِجاَل ويَنِكحوَن النِّساَء، حَت أيتوَن ال

ماَلُه، ويَقتسموَن كنَزُه، مث يبعُث هللاُ عزَّ وجلَّ عليِهم جيشاً ِمن الشاِم فَيقتلوهَنم وَيطردوهَنم، فيأُخذوَن حَنو هتامَة   فيأُخذونَ 
 . « حَت أيتوَن عدَن، فيُباُع احلَبشيُّ يوَمئٍذ بعباءٍة فال يكاُد خُيرُِجها حَت يتخَذ الرجُل ولَد احلَبشيِّ ِمن وليدتِِه فيذُر هلا

 إسناده ضعيف.  إليماء:# ا
 

اللَّنِب   -   1065 ِمن  أبيُض  شرابُُه  عماَن،  إىل  َعَدَن  بنَي  ما  »َحوضي  وسلم:  عليه  هللا  صلى  هللِا  رسوُل  قاَل  قاَل:  ثوابَن  عن 
وَل هللِا؟ وَأحلى ِمن العسِل، َمن شرَب ِمنه شربًة ال َيظمأُ بعَدها أبدًا، وأوُل َمن يَرُِدُه َصعاليُك املُهاجريَن«، قُلنا: وَمن هم اي رس
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دِد وال يُزوَّجون املُنَّعماِت، الذين يُعُطون َما عليهم والقاَل:   عُث الرؤِس، الذين ال تُفتَح هلم أبواُب السُّ نُس الثياِب الشُّ  »الدُّ
لُتم بَعدي« : إنَّكم بدَّ  . يُعَطْون ما هلم، ولََيأتنيَّ أقواٌم فَيقولوَن: أان فالُن بُن فالٍن، وأَلقوَلنَّ

 ع متروك. الوازع بن نافاإليماء: # 
 
 [ مسندُ جابرِ بنِ مسرةَ 38] 

 . عن جابِر بِن مسرَة رضي هللاُ عنه، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم خطَبهم فقاَل: »أمَّا بعُد« -  1069
 الوليد بن أبي ثور ضعيف.اإليماء: # 
 

عن سعيِد بِن مساِك بِن حرٍب، قاَل: حدثين أِب، وال أعلُمُه إال عن جابِر بِن مَسُرَة قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا   -  1070
ُ َأَحٌد{، وكان يقرأُ يف صالِة العشاءِ  عليه وسلم يقرأُ يف صالِة املغرِب ليَلَة اجلمعِة }ُقْل ايَ    أَي َُّها اْلَكاِفُروَن{ و }ُقْل ُهَو اَّللَّ

 . واملنافقنيَ اآلخرِة ليَلَة اجلمعِة بسورِة اجلمعِة 
 ضعيف جدًا.  (: 559الضعيفة ) # السلسلة

 
 عن جابِر بِن مسرَة قاَل: قَالوا: اي رسوَل هللِا، َمن َيمُل رايَتَك يوَم القيامِة؟ قاَل: »َمن َعسى َأْن ََيِمَلها يوَم القيامةِ  -  1076

نيا، عليُّ بُن أب طالٍب«  . إال َمن كاَن َيِمُلها يف الدُّ
 ناصح بن عبد هللا متروك. # اإليماء:

 
عن جابِر بِن مسرَة قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َستغزوَن جزيرَة العرِب فُيفتُح عليُكم،   -  1077 

جاُل«  .وَتغزوَن فارَس فُيفتُح عليُكم، وَتغزوَن الروَم فُيفتُح عليُكم، مث الدَّ
 وقد صح الحديث من طرق أخرى[. إسناده ضعيف.] # اإليماء:

 
 األنصاريِّ   عبد اهلل [ مسندُ جابرِ بنِ  39]   

وَن شيئاً ِمن الذنوِب الكفَر أو الشرَك أو   عبد هللاعن رجاِء بن َحيوَة، عن جابِر بِن  -  1082 أنَّه قيَل له: هل ُكنتم ُتسمُّ
 . النفاَق؟ فقاَل: َمعاَذ هللِا، ولكْن ُكنا نقوُل: ُمذنبنَي ُمذنبنيَ 

 الحجاج وعيسى بن سنان قال الحافظ في حق كل منهما: لين الحديث[. ]يحيى بن أبي # اإليماء: 
 

ون الذنَب شركاً؟ قاَل: ال، وُسئَل: ما بنَي العبِد   -  1083 عن أب الزبري قاَل: سألُت جابرًا أو سأَله رجٌل: أكنُتم تعدُّ
 .والكفِر؟ فقاَل: ترُك الصالةِ 
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 هللا عليه وسلم مثَله.  عن أب سفياَن، عن جابٍر، عن النيبِّ صلى  -  1085
بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ثالثٌة َمن ُكنَّ فيه كاَن ُمنافقاً   عبد هللاولفُظ احلديث الذي قبَله: عن  

ث َكذَب، وإذا ائُتمَن خاَن، وإذا وعَد أخَلَف«  .خاِلصاً: َمن إذا حدَّ
 الحديث حسن[.  ] # اإليماء:

 
عن جابٍر رضي هللاُ عنه قاَل: بيَنما رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم جالٌس يف مإٍل ِمن أصحاِبه إذ دخَل أبو بكر   -  1086

وعمُر رضي هللاُ عنهما ِمن بعِض أبواِب املسجِد َمعهما ِفئاٌم ِمن الناِس يَتماَروَن وقد ارتفَعْت أصواهُتم يردُّ بعُضهم على  
يبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »ما الذي ُكنتم متاَروَن فيه قد ارتفعْت أصواُتكم وكثُ َر َلَغُطكم؟« بعٍض، حَت انَتهوا إىل الن

فقاَل بعُضهم: اي رسوَل هللِا، شيٌء تكلََّم فيه أبو بكر وعمُر فاخَتلفا فاختَلْفنا الختالِفهما، فقاَل: »وما ذاَك؟« قَالوا: يف  
ُر هللاُ  ُرمها مجيعاً، قاَل: فُكنا يف ذلَك نَتمارى حَت ذكَر كلمًة،  الَقدِر، قاَل أبو بكر: يُقدِّ ، وقاَل عمُر: يُقدِّ ُر الشرَّ  اخلرَي وال يُقدِّ

 فقاَل بعُضهم َمقالَة أب بكٍر، وقاَل بعُضنا َمقالَة عمَر.
يكائيَل؟« فقاَل بعُض القوِم: وقد  فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أال َأقضي بيَنكما فيه بقضاِء إسرافيَل بنَي جربيَل وم

ما ألوُل اخلالِئِق تكلَّما فيه، فقاَل جربيُل َمقالَة عمَر، و  ، إهنَّ قاَل  تكلََّم فيه جربيُل وميكائيُل؟ فقاَل: »والذي بعَثين ابحلقِّ
لَك يف قاٍض بَيين وبيَنَك، فتحاَكما ميكائيُل َمقالَة أب بكٍر، فقاَل جربيُل: أَما إانَّ إذا اختَ ْلفنا اختلَف أهُل السماواِت، فهل 

َقضائي بيَنكما«، َفقالوا: اي رسوَل هللِا، ما كاَن ِمن قضائِِه؟ فقاَل: »َأوجَب الَقدَر خريَه  إىل إسرافيَل، فَقضى بيَنهما قضاًء هو 
 وشرَّه وضرَّه ونفَعه وحلَوه وُمرَّه، فهذا َقضائي بيَنكما«.

فقاَل: »اي أاب بكٍر، إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ لو مل يشْأ أن يُعصى  - وكاَن إىل جنِبِه   -أو يف فخِذِه قاَل: مث ضرَب على كتِف أب بكٍر 
: أستغفُر هللَا، كانْت ِمين اي رسوَل هللِا زلٌة أو هفوٌة وال أعوُد لشيٍء ِمن هذا املنطِق  أبو بكرما خَلَق إبليَس«، وقاَل: فقاَل 

   . عزَّ وجلَّ أبدًا، قاَل: فما عاَد حَت لقَي هللاَ 
 (.374/ 4خبر باطل، قاله الذهبي في ترجمة يحيى بن زكريا من الميزان )# اإليماء: 

 
عن جابِر بِن عبد هللا قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أن مَيسَّ الرجُل ذَكَرُه بيميِنِه، وَأن ميشَي يف نعٍل  -  1087

 واحدٍة، وَأن ََيتيَب يف ثوٍب واحٍد، وأن يلتحَف الصَّماَء.
 . الرجُل ذَكَرُه بيميِنهِ وروايُة ابَن األعرابِّ خمتصرٌة: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأن ميسَّ 

 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:
 

 . عن جابٍر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما ُأكَل حلُمه فال ِبَس ببوِلِه« -  1088
/ 10) الضعيفة ( وقال: ال يثبت، عمرو بن الحصين ويحيى بن العالء ضعيفان. وأورده األلباني في 128/  1أخرجه الدارقطني ) # اإليماء:

422.) 
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 عن جابٍر قاَل: كاَن السواُك ِمن ُأذِن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم موضَع القلِم ِمن ُأذِن الكاتِب. -  1089

 .ويف روايِة مَتام: كاَن السواُك ِمن أصحاِب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم مبنزلِة القلِم ِمن الكاتبِ 
 (.71/ 1حفظه، وقد وهم في هذا الحديث، انظر تلخيص الحبير )يحيى بن اليمان تغير  # اإليماء:

 
، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »خلِّلوا حِلاُكم وُقصُّوا َأظافريَكم، فإنَّ الشيطاَن عبد هللاعن جابِر بِن  -  1091

   .َُيري ما بنَي اللحِم والظُّفِر«
 : موضوع.(1705الضعيفة ) # السلسلة

 
 . يَنقُض الُوضوَء«عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الضحُك يَنقُض الصالَة وال  -  1093

 ضعيف جدًا.  (: 3819الضعيفة ) # السلسلة 
 

عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن ضحَك ِمنكم يف الصالِة فلُيعد الُوضوَء ولُيعد   -  1094
 .الصالَة«
 ...( وقال: هذا حديث منكر فال يصح، والصحيح عن جابر خالفه172/  1أخرجه الدارقطني ) # اإليماء:

 
 .عن جابٍر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الُوضوُء مما خَيرُج وليس مما َيدخُل« -  1095

 
ت الناُر،  -  1096 عن جابِر بِن عبد هللا قاَل: دخلُت مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم على فاطمَة، فُأيَت بطعاٍم مما َمسَّ

هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »ما هذا اي فاطمُة؟« قالْت: َوضوٌء اي رسوَل هللِا،  فأكَل وأكْلنا َمعه، مث أََتْت بَوضوٍء لرسوِل 
ت الناُر«  . فقاَل: »ال حاجَة لنا يف َوضوِئِك، إنَّ أطيَب طعاِمنا َلَما َمسَّ

 إسناده ضعيف[.  ] # اإليماء:
 

ُلَك، فإْن شئَت فأَنقْص   :قالَ  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1098 ا صلواُتَك َكي ْ مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إمنَّ
 . وإْن شئَت فأوِفِه، أْييت يوَم القيامِة، فإْن نَ َقْصَت صالَتَك ُعذبَت وإْن َوفيَت ُرمحَت، فَأوفوا الكيَل يف صالِتكم«

 ]إسناده شديد الضعف ظاهر النكارة[. # اإليماء:
 

رضي هللاُ عنهما قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إذا قاَمت الصالُة  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1099
ٌد، احنطَّ على ابِن آدَم مَلُك احلسناِت ومَلُك السيئاِت، فانتَشطَا كتاابً َمعقودًا يف ُعنِقِه، وَحضرا َمعه، واحٌد سابٌق وآخُر شهي

[، مث قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ أماَمكم ألمٌر عظيٌم ال  22َقْد ُكْنَت يف َغْفَلٍة ِمْن َهَذا{« ]ق:  مث قَاال: }لَ 
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رونَه، فاسَتعينوا ابهلِل العظيِم«  .تُقدِّ
 ]إسناده متروك[. # اإليماء: 

 
عن جابِر بِن عبد هللا، أنَّ رجاًل سأَل رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن وقِت الصالِة، فسكَت عنه، فأذَن بالٌل  -  1100

بصالِة الظهِر حنَي َدَلكت الشمُس، فأَمَره رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فأقاَم الصالَة فصلَّى، مث أذَن بالٌل ابلعصِر حنَي 
قد صاَر أطوَل ِمنه، فأَمَره فأقاَم الصالَة فصلَّى، مث أذَن بالٌل املغرَب حنَي غرَبت الشمُس، فأَمَره   ظَننُت َأن ظلَّ الرجلِ 

 رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فأقاَم الصالَة فصلَّى، مث أذَن بالٌل العشاَء حنَي ذهَب بياُض النهاِر وهو الشفُق، فأَمَره رسولُ 
َم الصالَة فصلَّى، مث أذَن بالٌل الفجَر حنَي طلَع الفجُر، فأَمَرُه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم  هللِا صلى هللا عليه وسلم فأقا

مث أذَن بالٌل يف اليوِم الثايِن الظهَر حنَي َدَلكت الشمُس، فأَمَره النيبُّ صلى هللا عليه وسلم فأقاَم   فأقاَم الصالَة فصلَّى،
َر النيبُّ صلى هللا عليه وسلم حنَي ظَننا أنَّ ظلَّ  الصالَة حنَي ظَننا أنَّ ِظلَّ الرج ِل قد صاَر مثَله، مث أذَن بالٌل العصَر، فأخَّ

َر الصالَة حنَي كاَد يذهُب بياُض النهارِ  وهو   الرجِل قد كاَن ِمثليِه، مث أَمَره فأقاَم الصالَة فصلَّى، مث أذَن بالٌل للمغرِب، فأخَّ
الصالَة فصلَّى، مث أذَن بالٌل العشاَء حنَي ذهَب بياُض النهاِر وهو الشفُق، فنْمنا مث ُقمنا ِمرارًا، مث أوُل الشفِق، مث أَمَره فأقاَم 

  خرَج إلينا فقاَل: »إنَّ الناَس قد صلُّوا قد انُموا، وإنَّكم لن َتزالوا يف صالٍة ما انتظرُُت الصالَة، لوال َأن يشقَّ على أُميت
 ِت«، فصلَّى قبَل َأن ينتصَف الليُل،أَلخرُت الصالَة إىل هذا الوق

َله، مث أَمَره فأقاَم ا َر رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم حَت أسَفَر ورَأى الرَّائي نَ ب ْ لصالَة  مث أذَن الفجَر حنَي طلَع الفجُر، فأخَّ
 . »الوقُت فيما بنَي هذيِن الَوقتنِي«  فصلَّى، مث قاَل: »أيَن السائُل عن وقِت الصالِة؟« فقاَل: ها أان ذا اي رسوَل هللِا، فقاَل:

 إسناده حسن[.] # اإليماء:
 

 .عن جابٍر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الظهُر كامِسها، والعصُر َحيٌَّة بيضاُء« -  1101
 إسناده صحيح على شرط مسلم[.  ] # اإليماء:

 
َر رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم الِعشاَء ذاَت ليلٍة إىل َشطِر الليِل، مث خرَج   -  1104 عن أب الزبرِي، عن جابٍر قاَل: أخَّ

»أَبِشروا، أنُتم منُذ الليلِة يف صالٍة، ما صلَّى مصلياً بعُد قاعدًا ينتظُر   َعلينا ورأُسُه يقطُُر، فصلَّى بِنا مث َأقبَل َعلينا فقاَل:
 . الصالَة وكاَن يف صالٍة، لوال َأن َأشقَّ على أُميت صلَّيُت هذا القدَر«

  
مها بعَدما غرَبت   -  1105 عن جابٍر قاَل: َشغَل املشركوَن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم عن صالِة الظهِر والعصِر، فصالَّ

 .الشمسُ 
(: عن صالة الظهر والعصر 4/ 2(. وفي المجمع )2250مع )في الصحيحين أنه شغل عن صالة العصر، انظر المسند الجا# اإليماء: 

 والمغرب والعشاء. 
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عن جابٍر، أنَّ رجاًل قاَل: اي رسوَل هللِا، أيُّ اخللِق أوُل ُدخواًل اجلنَة؟ قاَل: »األنبياُء«، قاَل: اي نيبَّ هللِا، مث َمن؟   -  1106
ُن بيِت املقدِس«، قاَل: اي نيبَّ هللِا، مث َمن؟ قاَل: »مث  ُن  ُمؤذِّ قاَل: »مث الشهداُء«، قاَل: اي نيبَّ هللِا، مث َمن؟ قاَل: »مث ُمؤذِّ

ُن َمسجدي هذا«، قاَل: اي نيبَّ هللِا، مث َمن؟ قاَل: »سائُر املؤ  ننَي  مسجِد احلراِم«، قاَل: اي نيبَّ هللِا، مث َمن؟ قاَل: »مث ُمؤذِّ ذِّ
 على أعماهِلم«.

؟ قاَل: »األنبياُء، مث  وروايُة ابِن عساكٍر خمتصرٌة: أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُسئَل: أيُّ الناِس أسرُع ُدخواًل اجلنةَ 
ننَي« نوا َمسجدي هذا، مث سائُر املؤذِّ نوا بيِت املقدِس، مث ُمؤذِّ نوا الكعبِة، مث ُمؤذِّ  .الشهداُء، مث ُمؤذِّ

 بن ذكوان.  عبد هللامحمد بن عيسى الهذلي منكر الحديث، وكذا # اإليماء:  
 

عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ املؤذننَي واملَُلبنَي خَيرجوَن ِمن قبورِهم يوَم القيامِة، يُؤذُن  -  1107
بٍس،  املؤذُن ويُليب املَُليب، ويُغفُر للمؤذُن َمدَّ صوتِه، وَيشهُد له كلُّ شيٍء مسَع صوَته ِمن شجٍر أو َمَدٍر أو حجٍر أو رطٍب أو اي

يُكتُب للمؤذِن بكلِّ إنساٍن ُيصلِّي َمعه يف ذلَك املسجِد مثَل حسناهِتم وال ينقُص ِمن حسناهِتم شيئاً، ويُعطيهم هللاُ ما بنَي  و 
خَره له يف اآلخر  َله يف ُدنياُه أو َيصرَف عنه السوَء، وإمَّا َأن َيدَّ ما بنَي   ِة، ولهاألذاِن واإلقامِة كلَّ شيٍء سأَل ربَّه، إمَّا َأن يُعجِّ

جِر  األذاِن واإلقامِة كاملُتشحِط يف دِمِه يف سبيِل هللِا، ويُكتُب له كلَّ يوٍم يؤذُن فيه مثُل أجِر مخسنَي ومئِة شهيٍد، وله مثُل أ
ِة والزكاِة القائِم ابلليِل الصائِم ابلنهاِر، وله مثُل أجِر احلاجِّ واملُعتمِر، وجامِع القرآِن والفقِه، ومثُل أجِر الصالِة املفروض

وأوُل َمن يُكسى ِمن ُحَلِل اجلنِة إبراهيُم مث حممٌد مث   املكتوبِة، وله مثُل َمن أيمُر ابملعروِف ويَنهي عن املنكِر وَيصُل الرحَم،
خضَر ألنَي ِمن  النبيوَن واملرَسلوَن، مث يُكسى املؤذنوَن، ويْلقاهم يوَم القيامِة على جنائَب ِمن ايقوٍت أمحَر أزِمَُّتها ِمن زُمرٍد أ

حريٌر أخضُر، َُيلَّى كلُّ واحٍد ِمنهم بثالثِة أسورٍة: سواٍر ِمن ذهٍب،  احلريِر، رِحاهُلا ِمن السندِس واالستربِق، وِمن فوِق ذلَك 
رِّ والياقوِت والزمرِد، وعليهم التيجاُن، أكاليُل مُ  رِّ  وسواٍر ِمن فضٍة، وسواِر لؤلٍؤ، ويف أعناِقهم الذهُب ُمكلٌل ابلدُّ كللٌة ابلدُّ

رِّ والياقوِت والزمرِد، نعاهُلم ِمن الذهِب، وِشراُكها ِمن الدُّ  رِّ،  والياقوِت والزمرِد، وِمن حتِت التيجاِن َأكاليُل ُمكللٌة ابلدُّ
اشتَهت نفُسه  لِنجائِبهم أجنحٌة تضُع خطَوها مدَّ بصرِها، على كلِّ واحٍد ِمنهم فَت شابٌّ أمرُد أجعُد الرأِس له مُجٌة على ما 

ُر  حشُوها املسُك اأَلذفُر، لو أُثرَي ِمنها مثُل ديناٍر ابملشرِق لوجَد رََيها مجيُع أهِل املغرِب، أبيُض اجلسِم، أنوُر الوجِه، أصف
، أخضُر الثياِب، يشيُعهم ِمن قبورِهم سبعوَن ألَف مَلٍك إىل احملشِر يَقولوَن: َتعالوا ننظُر إىل حساِب َبين آ دَم وبين  احلُليِّ

م، بنَي َيدي كلِّ واحٍد ِمنهم سبعوَن ألَف حربٍة ِمن نوٍر حَت يُوافوا هبم احملشَر«، وذلَك قولُه: }ي َ  ْوَم  إبليَس كيَف َُياِسبهم رهبُّ
 . [85حَنُْشُر اْلُمتَِّقنَي ِإىَل الرَّمْحَِن َوْفًدا{ إىل آخِر اآليِة. ]مرمي:  

 موضوع[.  ] # اإليماء:
 

 . بِن عبد هللا قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأن يكوَن اإلماُم ُمؤذانً  عن جابرِ  -  1108
 : ضعيف.(4714الضعيفة ) # السلسلة 
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 . قاَل: هَنى رسوُل هللِا َأن ُيصلَّى إىل عودٍ  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1109

 يصح. هذا حديث ال( وقال: 700أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )# اإليماء:  
 

قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قَال َتعاىل: َقسمُت الصالَة بَيين وبنَي َعبدي،   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1110
دين َعبدي، وإذا قاَل: }الرَّمْحَِن الرَِّحيِم{، قاَل: أَ  فإذا قاَل: }احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي{، ثىن عليَّ َعبدي، وإذا قاَل:  قاَل: محَِ

يِن{، قالَ  َك َنْسَتِعنُي{، قاَل: جَمََّدين َعبدي، وله ما سأَل وله ما بَقَي«.... }َماِلِك يَ ْوِم الدِّ َك نَ ْعُبُد َوِإايَّ  . . ، وإذا قاَل: }ِإايَّ
 حسن اإلسناد من هذا الوجه[.] # اإليماء:

 
عن جابِر بِن عبد هللا قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن صلَّى صالًة مل يقرْأ فيها بفاحتِة   -  1111

 .الكتاِب فلم ُيصلِّ إال وراَء اإلماِم«
 ( وقال: يحيى بن سالم ضعيف، والصواب موقوف. 327/  1أخرجه الدارقطني )# اإليماء:  

 
 عن جابٍر رضي هللاُ عنه قاَل: ُكنا نقوُل: ال صالَة إال بقراءٍة.  -  1112

( حدثنا حممد بن إبراهيم بن شبيب: حدثنا إمساعيل بن عمرو: حدثنا مسعر، عن يزيد الفقري، عن  134أحاديث ابن حيان ) 
 ... جابر

 صحيح، في إسناد المصنف إسماعيل بن عمرو البجلي، ولكنه توبع[. ]  # اإليماء:
 

عن جابٍر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه انصرَف ِمن صالِة الظهِر أو العصر فقاَل: »َمن يقرأُ ِمنكم بسبِّح   -  1113
ُتَك  اسَم ربَِّك اأَلعلى؟« فسكَت القوُم حَت قاَل ذلَك ِمرارًا، فقاَل رجٌل ِمن القوِم: َأان اي رسوَل هللِا قرأهُتا، فقاَل: »لقد رأي

  أو خاجَلَْتين يف القرآِن«.انزَْعَتين
 (.271/ 2(. وانظر اإلرواء )7049بن شداد ) عبد هللاويأتي في مرسل  # اإليماء:

 
، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه كاَن يُعلُِّمهم التشهَد والتكبرَي كلَّما رَفعوا وسَجدوا َكما عبد هللاعن جابِر بِن  -  1114

 . القرآنِ يُعلُِّمهم السورَة ِمن 
 بالل هو ابن مرداس الفزاري قال في التقريب: مقبول.   # اإليماء:

 
عن جابِر بِن عبد هللا رضي هللاُ عنه، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال جُتزُئ صالٌة ال يُقيُم الرجُل ُصلَبه يف  -  1115

 الركوِع والسجوِد«.
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ة، عن أبي معمر، عن أبي مسعود، عن النبي صلى هللا عليه وسلم، أفاده الخطيب في  والمحفوظ حديث األعمش، عن عمار  # اإليماء:
 (.1050(. وانظر علل الدارقطني )156/  14تاريخه )

 
جوُد على سبعٍة، وال َيكفُّ ثوابً وال َشعرًا« -  1116  . عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »السُّ

 إسناده ضعيف.  # اإليماء:
 

عن جابٍر قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيسلُم تسليمًة عن مييِنِه حَت يُرى بياُض شقِّ وجِهِه األميِن،   -  1119
 . وتسليمًة عن يسارِِه حَت يُرى بياُض شقِّ وجِهِه األيسرِ 

 هذا حديث منكر من حديث أبي الزبير عن جابر[.] # اإليماء:
 

 . عن جابٍر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يَنصرُف عن مييِنِه وعن يسارِهِ  -  1120
 عباد بن صهيب متروك.# اإليماء:  

 
ا رجعُت سلَّمُت عليه فلم يردَّ   -  1121 عن جابٍر قاَل: خرجُت مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فأرَسَلين يف حاجٍة، فلمَّ

ا فرَغ ردَّ عليَّ وقاَل: »إنَّ يف الصالِة َلشغاًل«. وكاَن ظهُرُه إىل القبلةِ  ، فلمَّ  . عليَّ
 (.2233انظر المسند الجامع ) ...لصالة لشغالً هو في الصحيح من طريق عطاء دون قوله: إن في ا  # اإليماء:

 
 . ، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن إذا ُسلَِّم عليه وهو يف الصالِة ردَّ ُِبصُبِعهِ عبد هللاعن جابِر بِن  -  1122

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

قاَل: »املساجُد سوٌق ِمن أسواِق اآلخرِة، َمن دخَلها كاَن ، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم عبد هللاعن جابِر بِن  -  1124
غبُة إىل هللِا عزَّ ضيَف هللِا، ِقراُه املغفرُة وحَتيُتُه الكرامُة، فعليُكم ابلرَّاتِع«، قيَل: اي رسوَل هللِا، وما الرَّاتُع؟ قاَل: »الدعاُء والر 

 .وجلَّ«
 ( هذا الحديث من عجائبه.92/ 3وذكر في لسان الميزان ) سلمان بن إسرائيل عنده عجائب،  # اإليماء:

 
عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »صالٌة يف املسجِد احلراِم مئُة ألِف صالٍة، وصالٌة يف   -  1125

   .َمسجدي ألُف صالٍة، وصالٌة يف بيِت املقدِس مخُسمئِة صالٍة«
 . اده ضعيف جداً إسن(: 588/ 11الضعيفة ) # السلسلة

 
عن جابِر بِن عبد هللا رضي هللاُ عنهما قاَل: ُتلََّف قوٌم عن الِعشاِء اآلخرِة، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:   -  1126

 . »ال صالَة ِلمن يسمُع النداَء فلم أيتِِه إال ِمن ُعذٍر«
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 إسناده ضعيف.:  (333/ 1الضعيفة ) # السلسلة 
 

عن جابِر بِن عبد هللا قاَل: خرَج علينا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذاَت يوٍم فقاَل: »أال ُأخربُكم بُغرِف   -  1128
ا ِمن ابِطِنها  اجلنِة؟« قَالوا: بَلى ِبَبينا أنَت وأُمنا اي رسوَل هللِا، قاَل: »إنَّ يف اجلنِة لُغرفاً من ألواِن اجلوهِر كلِّه، يُرى ظاِهُره

وَل ها ِمن ظاِهرِها، فيها ِمن النعيِم والثواِب والَكرامِة ماال عنٌي رأْت وال ُأذٌن مسعْت«، قاَل: قُلنا: ِبَبينا أَنت وأُمنا اي رسوابِطنُ 
  اي هللِا، ِلَمن تلَك؟ قاَل: »ِلَمن َأفشى السالَم، وأداَم الصياَم، وأطعَم الطعاَم، وصلَّى والناُس نياٌم«، قاَل: قلُت: َِبب وأُمي

 رسوَل هللِا، وَمن يُطيُق ذلَك؟ 
عليه السالَم فقد َأفشى السالَم، وَمن َأطعَم  قاَل: »أُميت ُتطيُق ذلَك، وسُأخربُكم عن ذلَك، َمن لقَي أخاُه فسلَّم َعليه فردَّ 

قد َأداَم الصياَم، وَمن صلَّى  َأهَله وعياَله من الطعاِم حَت ُيشِبَعهم فقد أطعَم الطعاَم، وَمن صاَم رمضاَن وِمن كلِّ شهٍر ثالثًة ف
 .العشاَء اآلخرَة والَغداَة يف مجاعٍة فقد صلَّى والناُس نياٌم ِمن اليهوِد والنَّصارى واجملوِس«

 إسناده ضعيف.(: 1780)  # الروض البسام 
 

 .قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا دخَل َأحدُكم املسجَد فلرَيكْع رَكعتنِي« عبد هللاعن جابِر بِن  -  1129
  من طريق عامر، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة -( 12516كما المسند الجامع ) -هو بهذا اللفظ في الصحيحين # اإليماء:  

 األنصاري مرفوعًا. 
 

 . عن جابٍر قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إذا أُقيمت الصالُة فال صالَة إال املكتوبَة« -  1130
 ، والمتن صحيح من حديث أبي هريرة. بن ميمون متروك عبد هللا#  

 
عن جابِر بِن عبد هللا قاَل: انطَلَق رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيصلُح بنَي َبين َعمرو بِن عوٍف من األنصاِر،   -  1132

ُن فُتصلِّي ابلناِس؟ قاَل: نَعم، قاَل: فأقاَم، فقاَم أبو بكر رمحُة هللِا ع ليه  قاَل: وحضَرت الصالُة، فقاَل بالٌل ألب بكٍر: ُأؤذِّ
، وجاَء رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فجعَل الناُس ُيصفِّقوَن ِبَيديهم ألب بكٍر، وكاَن أبو بكر رمحُة هللِا عليه ُيصلِّي ابلناسِ 

َر، فَأومَأ النيبُّ ص ا صفَّقوا التفَت فرَأى رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فتأخَّ لى هللا  ال يكاُد يلتفُت ِإذا كاَن يف الصالِة، فلمَّ
ا َقضى صالَتُه قاَل ألب بكٍر رمحُة هللِا عليه:  عليه وس َم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فصلَّى، فلمَّ ، فَأىب، فتقدَّ لم َأن صلِّ

»ما   »ما منعَك َأن ُتصلَِّي؟« قاَل: ما كاَن البِن َأب ُقحافَة َأن َيؤمَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فأقبَل على القوِم فقاَل: 
ا التَّصفيُق يف الصالِة للنساِء، وإذا كاَنت ألحدِكم حاجٌة فلُيسبْح«  التَّصفيِق،ابُل   . إمنَّ

 . إسناده صحيح[] # اإليماء:
 

عن جابٍر، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: صالُة اجلمعِة أيت ساعٍة كاَن ُيصلِّي؟ قاَل: حنَي تزيُغ   -  1134
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 . الشمُس ِمن وسِط السماِء، فقلُت: وقت العصِر ِمن يوِم اجلمعِة؟ قاَل: هي َأعجُل ِمن وقِتها يف غرِي يوِم اجلمعةِ 
 و في الصحيح بنحوه دون ذكر صالة العصر. بن القاسم متهم. وه عبد الغفار# اإليماء: 

 
عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن اغتسَل يوَم اجلمعِة فقد أحَسَن، وَمن مل يَغتسْل فبها   -  1136

 ونِعمْت«. 
 .ويف روايٍة: »َمن توضَّأَ يوَم اجلمعِة فبها ونِعْمت، وَمن اغتسَل فالُغسُل َأفضُل«

 أبان بن أبي عياش متروك.# اإليماء: 
 

يِب َمعه  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1137 قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُغسُل يوِم اجلمعِة واجٌب، وَمسُّ الطِّ
 حسٌن«، 

 . ولقد ُكنا نشمُّ ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أطيَب الطيِب ِمن غرِي َأن يكوَن ُصنَع له
 عمرو بن شمر متروك.  # اإليماء:

 
رضي هللاُ عنه: »أن ُمْر غالَمَك أاب  عبد املطلب عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم للعباِس بِن  -  1140

 زبيبَة يعمل يل أعوادًا ِمن الغابِة ُأكلُِّم الناَس عليها، فقد أوَجَع اجلذُع يِدي«. 
ا أَتيُت الغابَة تباَدرَْتين العيداُن ِمن غرِي فأٍس وال ِمع  قاَل أبو ،  ولٍ زبيبَة: فأتيُت ابمِلعوِل والفأِس فظننُت أيّنِ أحتاُج إليهما، فلمَّ

ا َأن جلَس رسوُل هللِا صلى هللا   فجئُت ابلعيداِن فجلسُت يف املسجِد يوَم اجلمعِة فعملُت العيداَن منربًا مقعدًا وَدرجتنِي، فلمَّ
  عليه وسلم اجلمعَة وكلََّم الناَس فقَد اجلذُع يَده صلى هللا عليه وسلم، فَحنَّ حنيناً فزَع الناُس ِمنه، فالتفَت رسوُل هللِا صلى

  عليه وسلم وقاَل: »فَوالذي بَعَثين ابحلقِّ نبياً، إنََّك يف اجلنِة آكُل ِمن مثِرَك أان والنبيوَن«.هللا
 قاَل: فسقَط، قاَل: فأَمَر به رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأن يُدفَن، فُدفَن يف الرَّوضِة.

ا كاَن خالفُة عمَر بِن اخلطاِب رضي هللاُ زاَد يف املسجِد  ِمن اجلبَّانِة إىل املقصورِة، فحفَر املسجَد لينظَر أثَره فلم جنْد أثرًا  فلمَّ
ُة بين  إال غريه، وزاَد عثماُن بُن عفاَن َما بنَي املقصورِة إىل اجلداِر، وزايدُة بين أُميَة ِتسُع َأساطنَي إىل ُمؤخرِة املسجِد، وزايد 

 . ىل مؤخِر املسجدِ ِمن الشباِك الذي يف الطاقِة إ عبد املطلب العباِس بِن 
 فيه سهل الديباجي ومحمد بن األشعث، وفيه أيضًا عبد هللا الفروي وهو متكلم فيه صاحب مناكير، وهذا من مناكيره[. ] # اإليماء:

 
 . التشريقِ ، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كربََّ يف اأَلضحى ِمن يوِم عرفَة، وقطَع آخَر أايِم عبد هللاعن جابِر بِن  -  1141

 إسناده هالك[. ] # اإليماء:
 

 . عن جابٍر قاَل: صلَّى بنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم صالَة اخلوِف ركعًة، وكاَن رسوُل هللِا بيَننا وبنَي العدوِّ  -  1142
 (.2321هو في الصحيح من طريق أبي الزبير مطواًل، انظر المسند الجامع )# اإليماء:  
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عن حممِد بِن املنكدر، عن جابٍر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم مجَع بنَي صالِة الظهِر والعصِر وبنَي املغرِب  -  1143

 والعشاِء، مجَع بيَنهم ِمن غرِي ِعلٍة وال سفٍر للرُّخِص. 
   . ويف روايِة متاٍم: مجَع بنَي الظهِر والعصِر وبنَي املغرِب والعشاِء ابملدينِة ِمن غرِي خوفٍ 

 جابر.  . فهو حديث معلول من رواية ابن المنكدر عن.. (:38/ 3(: إسناده صحيح. وقال في اإلرواء ) 433)  # الروض البسام 
 

قاَل: صلَّينا مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم مثانياً مجيعاً وسبعاً    عبد هللاعن َعمرو بِن ديناٍر، عن جابِر بِن  -  1144
 .مجيعاً، يَعين الظهَر والعصَر واملغرَب والعشاءَ 

( عن معمر وابن جريج عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس، فلعل ما هنا وهم من  4436هو في المصنف ) # اإليماء:
  أعلم.راويه عن عبد الرزاق، وهللا

 
ا  -  1145 عن جابِر بِن عبد هللا قاَل: حضرُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيصلِّي املغرَب قبَل أن يغيَب الشفُق، فلمَّ

 غاَب الشفُق صلَّى العشاَء، يَعين ُمسافراً. 
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
الظهِر والعصِر واملغرِب والعشاِء يف السفِر يف عن عطاٍء، عن جابٍر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن ُيمُع بنَي  -  1146

   .غزوِة تبوكَ 
 حسن لغيره[. ] # اإليماء:

 
 عن أب الزبرِي، عن جابٍر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم مجَع بنَي الصَّالَتنِي يف السفِر الظهِر والعصِر. -  1147

 . وروايُة الضياِء خمتصرٌة: أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم مجَع بنَي الظهِر والعصرِ 
( عن أبي خليفة الفضل بن حباب عن مسلم عن قرة، ويرويه سمويه هنا عن مسلم عن قرة، وهللا  1590صححه ابن حبان )# اإليماء: 

 أعلم.  
 

 عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ َأفضَل صالِة الرجِل صالتُُه يف بيِتِه«. يَعين التطوَُّع.  -  1148
 

 ضعيف، ومحمد بن مصعب كثير الخطأ.علي  # اإليماء: مندل بن 
 

عن جابٍر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: صلَّى رجٌل الفجَر مث صلَّى بعَدها رَكعتنِي، فقيل َله: ما هااتِن   -  1149
َههُ     . الرَّكعتاِن؟ فقاَل: الرَّكعتاِن اللتاِن قبَل الفجِر مل َأكْن صلَّيُتهما، فلم أيُمْره ومل يَ ن ْ

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]



131 

 

 
أَي َُّها اْلَكاِفُروَن{، حَت  عن جابِر بِن عبد هللا، أنَّ رجاًل قاَم يركُع رَكعيت الفجِر وقرَأ يف الرَّكعِة اأُلوىل: }ُقْل ايَ  -  1150

ُ َأَحٌد{، حَت   انقَضت السورُة، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »هذا عبٌد عرَف ربَّه«، وقرَأ يف اآلِخرَة: }ُقْل ُهَو اَّللَّ
 ت السورُة، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »هذا عبٌد آَمَن بربِِّه عزَّ وجلَّ«. انقضَ 

ورتنِي يف َهاتنِي الرَّكعتنِي.  قاَل طلحُة: وَأان ُأحبُّ َأن َأقرَأ هباَتنِي السُّ
 

ْخ«، فَأخنْت راِحَليت، فقاَل عن جابٍر قاَل: أَتيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو عنَد املسجِد، فقاَل يل: »أَنِ  -  1152
يل: »اي جابُر، هل صلَّيَت ُسبحَة الضُّحى؟« قلُت: ال، قاَل: »فاذهْب إىل مسجِد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فَصلِّ  

 .رَكعتنِي«، قاَل: فذهبُت فصلَّيُت رَكعتنيِ 
 الحديث ضعيف[.  ] # اإليماء:

 
 . عن جابٍر قاَل: ُسئَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: أيُّ الصالِة أفضُل؟ قاَل: »الصالُة يف جوِف الليِل« -  1153

 قال الدارقطني: يضع الحديث.  حصين بن مخارق  # اإليماء:
 

عن جابِر بِن عبد هللا رضي هللاُ عنهما، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما ِمن عبٍد يكوُن له صالٌة   -  1154
 بليٍل يغلُبه عليها نوٌم إال كتَب هللاُ عزَّ وجلَّ له أجَر صالتِِه تلَك الليلَة، وجعَل نوَمه صدقًة عليه«. 

 من أوجه أخر[. إسناده ضعيف، لكن الحديث ثابت ] # اإليماء:
 

 . عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا قاَم أحدُكم ِمن الليِل ُيصلِّي فلَيْسَتْك«  -  1155
 شريك سيء الحفظ.# اإليماء: 

 
قاَل: ملَّا جاَء ُمصاُب جعفٍر قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »امِحلوا إىل آِل جعفٍر طعاماً،  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1158

 .فقد جاَءهم ما َيشغُلهم عن الطعاِم«
 (: إسناده مسلسل بالمتهمين.509)  # الروض البسام 

 
حٍد: »احِفروا وَأعِمقوا وَأوِسعوا، وادِفنوا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم أُ  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1160

موا أكثَرهم ُقرآاًن«   . االثننِي والثالثَة يف قرٍب واحٍد، وقدِّ
 .هو في الصحيح من وجه آخر عن جابر دون قوله: احفروا وأعمقوا وأوسعوا # اإليماء:
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 .قرَب عثماَن بِن َمظعوٍن بصخرةٍ ، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم علَّم عبد هللاعن جابِر بِن  -  1161

 ( من طريق زينب بنت نبيط عن أنس بن مالك. 1561هو عند ابن ماجه )  # اإليماء:
 

 عن جابِر بِن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم لعمَر بِن اخلطاِب: -  1162
ُنهما  »كيَف أنَت وُمنكٌر وَنكرٌي؟« قاَل: اي رسوَل هللِا، وما ُمنكٌر وَنكرٌي؟ قاَل: »َمَلكا القرِب، فتَّاانِن َأسوداِن َأزرقاِن، أعي ُ 

وَأصواهُتما كالرعِد القاِصِف، يطآِن يف أشعاِرمها، وَيفراِن ِبنياهِبما، َمعهما ِمرزَبٌَّة لو   كالنُّحاِس، وأبصاُرمها كالربِق اخلاِطِف،
اً  اجتمَع عليها أهُل ِمىن َأقَ لُّوها«، قاَل عمُر: اي رسوَل هللِا، على أيِة حاٍل أان يوَمئٍذ؟ قاَل: »على حاِلَك اليوَم«، قاَل: إذ

 .َأكفيَكهما
 .إسناده واه[] # اإليماء:

 
عن جابِر بِن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن ]صاحب[ كنٍز ال يُؤديِّ عن كنزِِه إال   -  1163

 . جيَء به يوَم القيامِة يُكَوى هبا َجبيُنه وجبهُته ويُقاُل: هذا كنُزَك الذي خَبلَت به«
 زة الثمالي رافضي ضعيف.حم قال الدارقطني: يضع الحديث، وأبو حصين بن مخارق  # اإليماء:

 
 . قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِإذا َأديَت زكاَة ماِلَك فقد َأذهبَت عنَك شرَّه« عبد هللاعن جابِر بِن  -  1164

وغيرهما   والبيهقي(: ورجح أبو زرعة 272/  3(، وضعف األلباني إسناده. وقال الحافظ في الفتح )2258صححه ابن خزيمة )# اإليماء:  
 وقفه كما عند البزار. 

 
وُعبيَد بَن ُعمرٍي يَقوالِن: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خرُي   عبد هللاعن أب الزبرِي، أنَّه مسَع جابَر بَن  -  1165

»  . الصدقِة ُجهُد املُِقلِّ
 زمعة بن صالح ضعيف. # اإليماء:  

 
رضي هللاُ تعاىل عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أطعَم اجلائَع حَت   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1166

 أظلَُّه هللاُ حتَت ظلِّ عرِشِه«.َيشبَع 
 ضعيف جدًا. بن إبراهيم الغفاري:  عبد هللا# اإليماء: 

 
عن جابِر بِن عبد هللا، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »ُأعطيْت أُميت يف شهِر رمضاَن مخساً مل يُعَطُهنَّ نيبٌّ قَبلي،   -  1167

ْبه أبدًا، وأمَّا الثانيُة فإ م مُيسونَ أمَّا واحدٌة فإذا كاَن أوُل ليلٍة ِمن شهِر رمضاَن نظَر هللاُ إليهم وَمن نظَر هللاُ إليه مل يعذِّ   هنَّ
الرابعُة فإنَّ هللَا  وُخلوُف َأفواِههم َأطيُب عنَد هللِا ِمن ريِح املسِك، وأمَّا الثالثُة فإنَّ املالئكَة َتستغفُر هلم يف ليِلهم وهَنارِهم، وأمَّا
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نيا وَأذاها وَيص ي وَتزيَّين ِلعبادي، فُيوشُك َأن يذهَب عنهم َنَصُب الدُّ ريوَن إىل َجنيت وكراَميت، عزَّ وجلَّ أيُمُر َجنَته َأن استعدِّ
 وأمَّا اخلامسُة فإذا كاَن آخُر ليلٍة غفَر هللاُ هلم مجيعًا«، 

 قاَل: فقاَل قائٌل: هي ليلُة الَقدِر اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »َأمل تَ َر إىل العماِل إذا َفرغوا ِمن أعماهِلم ُوفُّوا«.
 : ضعيف.(5081الضعيفة ) # السلسلة 

 
حوِر بركٌة« عبد هللاعن جابِر بِن  -  1169 روا، فإنَّ يف السُّ  .قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َتسحَّ

 إسناده ضعيف فيه نكارة[.] # اإليماء:
 

قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يف سفٍر يف رمضاَن، فأَتى هو وأصحابُه على َغديٍر،   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1171
-قاَل َشيباُن يف حديِثِه: وأنُتم ُمشاٌة   -فقاَل للقوِم: »اشَربوا«، َفقالوا: نشرُب وال َتشرُب! فقاَل: »إيّنِ أَيَسرُكم، إيّنِ راكٌب 

   .« فنزَل فشرَب وَشربوا
 سناده حسن[. إ # اإليماء: ]

 
 . عن جابٍر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »يُكفُر صوُم عاشوراَء َسنًة« -  1173

 إبراهيم بن محمد هو ابن يحيى األسلمي متروك. # اإليماء:  
 

   .»إنَّ هذه أايُم أكٍل وشرٍب«، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أمَر رجاًل فنادى أايَم ِمىن:  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1174
 إسناده حسن[.] # اإليماء:

 
عن جابٍر: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إيّنِ ُأريُت ليلَة القدِر مث أُنسيُتها، فالتِمسوها يف العشِر األواِخِر،  -  1175

روا عنها، وال خيرُج شيطاهُنا حَت ُيضيءَ    يف اتسعٍة أو سابعٍة أو خامسٍة أو اثلثٍة أو آخِر ليلٍة تَبقى، ال جُتاِوُزوها وال أَتخَّ
 .فجُرها«

 اإلسناد ضعيف لضعف يحيى بن أبي زكريا وعنعنة أبي الزبير وهو مدلس، والحديث حسن[. ] # اإليماء:
 

 عن جابٍر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »احلجُّ والعمرُة فريضتاِن واجبتاِن«. -  1176
 (.20/ 8ضعف األلباني إسناده في الضعيفة )# اإليماء:  

 
هي؟ ، أنَّ رجاًل سأَل رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: أخرِبْين عن الصالِة أَفريضٌة عبد هللاعن جابِر بِن  -  1177

 . قاَل: »نَعم«، قاَل: فاحلجُّ أفريضٌة هو؟ قاَل: »نَعم«، قاَل: فالعمرُة أَفريضٌة هي؟ قاَل: »ال«، وَأن َتعتمَر خرٌي لكَ 
 هو عند الترمذي وأحمد من طريق الحجاج مختصرًا بذكر العمرة. # اإليماء:
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ا زاَلت الشمُس أو كادْت َأن تزوَل َأمَر  -  1179 عن جابٍر قاَل: نَزْلنا مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم بذي احلُليفِة، فلمَّ

 .رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم منادايً يُنادي: أيُّها الناُس، َأفيضوا َعليكم ِمن املاِء مث أحرِموا 
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
قاَل: ُكنا نُرسُل اهلدَي وحنُن مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف املدينِة، فيقوُل َأحُدان:   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1180

ُه،  ايً مث قَ لِّدْ قلِّْد َهديي يوَم َكذا وَكذا، فإيّنِ ُأحرُِم يوَمئٍذ حَت تَنحَر َهديي، ويُرسُل بعُضنا ابلَوِرِق فيقوُل لصاحِبِه: ابَتْع يل هد
 فإيّنِ ُأحرُم يوَم تُقلُِّد َهديي. قاَل: وَمن شاَء ممن يُرسُل هبدِيِه َأحرَم، وَمن شاَء مل َُيرِْم. 

 
ا بدنٌة،   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1181 قاَل: سألُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم عن بدنٍة فقاَل: »اركْبها«، قاَل: قلُت: إهنَّ

 قاَل: »اركْبها وإْن«. 
 

، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ملَّا قدَم مكَة هرَوَل وَمشى أربعاً، فاستَلَمه مث  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1182 األنصاريِّ
 . َبكى وقاَل: »إيّنِ أَلعلُم أنََّك ال تضرُّ وال تَنفُع، ولكْن َهكذا فعَل بَك أب إبراهيُم«

 (: منكر.900الضعيفة ) # السلسلة 
 

َله، واستَ َلم الرُّكَن اليماينَّ فقبََّل يَدهعبد هللاعن جابِر بِن  -  1183  . ، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم استَلَم احلَجَر فقب َّ
 ، فيه عمر بن قيس وهو متروك[. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
وسلم: »احلجُر مينُي هللِا عزَّ وجلَّ يف األرِض ُيصافُح به  : قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه عبد هللاعن جابِر بِن  -  1184

 . عباَده«
 (: ضعيف.223الضعيفة ) # السلسلة 

 
عن جابِر بِن عبد هللا قاَل: طاَف رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم على انقِتِه اجلَدعاِء يستلُم الرُّكَن مِبْحجِنِه، مث   -  1185

ُله حَت فرَغ ِمن سبِعِه، مث أانَخها عنَد املقاِم فصلَّى رَكعتنِي، مث خرَج ِمن ابِب الصَّفا، قاَل: وأخذَ  عبد   يعطُف امِلحجَن ويُقب ُّ
 أمِّ َمكتوٍم خِبطاِم انقِتِه فجَعَل يرجتُز ويقوُل: هللا بنُ 

 .. واٍد هبا َأهلي وُعوَّادي .اي حبَّذا مكة ِمن َوادي
 .. َكذا هبا ترسُخ َأواتدي.هبا َأان َأمشي بال َهادي

 . قاَل: ورسوُل هللِا ضاحٌك ِمن قوِل ابِن أُمِّ َمكتوٍم حَت فرَغ ِمن سبِعهِ 
 ضعيف[.  ]  # اإليماء:
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عن أب الزبرِي، عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اللهمَّ اغفْر للُمحلِّقنَي«، قَالوا: اي رسوَل   -  1186

ريَن« ريَن؟ فقاَل يف الثالثِة: »واملُقصِّ  .هللِا، واملُقصِّ
 إسناده واه[. ] # اإليماء:

 
، عن جابِر بِن  -  1187 ، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »اللهمَّ اغفْر للُمحلِّقنَي«،  عبد هللاعن حممِد بِن عليٍّ

ريَن؟ قاَل: »واملُقصِّ  ريَن؟ قاَل: »اللهمَّ اغفْر للُمحلِّقنَي«، قيَل: اي رسوَل هللِا، واملُقصِّ  . ريَن«قيَل: اي رسوَل هللِا، واملُقصِّ
 (: مؤمل صدوق سيء الحفظ، وقد أخطأ في روايته عن سفيان 651الروض البسام ) #  

 
، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم حنَر َهديَه بيِده ابحلربِة مِبىن قياماً، وقاَل: »هذا املَنحُر وكلُّ  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1189

 فطُبخْت، فَأكَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم واملسلموَن ِمن حلوِمهم  ِمىن َمنحٌر«، مث َأمَر ِمن كلِّ َجزوٍر فُأخذْت ِمنه بضعةٌ 
 . وَشربوا ِمن مرِقهم

 (. 2419هو في الصحيح من طريق جعفر بن محمد في حديث طويل دون قوله: بالحربة قيامًا، انظر المسند الجامع )  # اإليماء:
 

هللِا، إنَّ عنَدان يتيمًة قد   قاَل: جاَء رجٌل إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي رسولَ  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1192
ابِّنَي  َخطَبها رَجالِن ُموسٌر وُمعسٌر، هي هَتوى املُعسَر وحنُن هَنوى املوِسَر، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »مل يُ َر للُمتح

 . ِمثُل النكاِح«
 (. 624كر[. وانظر الصحيحة )من] # اإليماء:

 
عن جابِر بِن عبد هللا، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »النساُء على ثالثِة أصناٍف: صنٌف كالِوعاِء حتمُل  -  1194

 . وتضُع، وصنٌف كالُعرِّ وهو اجلََرُب، وصنٌف َودوٌد َولوٌد مسلمٌة تُعنُي زوَجها على إميانِِه، هي خرٌي له ِمن الكنِز«
   اده ضعيف.إسن(: 744( )743)  # الروض البسام 

 
 . ، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم تزوََّج ميمونَة وهو حاللٌ عبد هللاعن جابِر بِن  -  1195

 الحديث واهي اإلسناد من هذا الوجه[.] # اإليماء:
 

قاَل: بَينا حنُن قُعوٌد عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذ أَتَتُه امرأٌة فقالْت: اي رسوَل هللِا،   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1196
النساِء، وحوَّاُء أُمُّ   الرجاِل وأبو َأان وافدُة النساِء إليَك، اي رسوَل هللِا، َربُّ الرجاِل َوربُّ النساِء هللاُ عزَّ وجلَّ، وآدُم أبو

م  الرجاِل وأُمُّ ا لنساِء، وبعَثَك هللاُ عزَّ وجلَّ إىل الرجاِل والنساِء، فالرجاُل إذا َخَرجوا يف سبيِل هللِا فُقتلوا فهم أحياٌء عنَد رهبِّ
يُرزقوَن، وإذا َخَرجوا فلهم ِمن األجِر ما قد علمَت، وحنُن خنِدُمهم وحنبُس أنفَسنا عليهم، فماذا لَنا ِمن األجِر؟ فقاَل رسوُل  
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: إنَّ طاعَة الزوِج تعدُل ما ُهناِلَك، وقليٌل ِمنكنَّ تفعُلُه«. هللِا: »أق  رِئي النساَء ِمين السالَم وُقويل هلنَّ
 

، ال   -  1198 عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أصبَح اليوَم ابلباِب َأربعوَن امرأًة َيشكنَي أزواَجُهنَّ
 .جتَِدوَن أولئَك ِخيارَكم«

 الحديث حسن اإلسناد من هذا الوجه[.] # اإليماء:
 

أنَّه جاَءه رجٌل ِمن األنصاِر فقاَل: اي رسوَل هللِا، ما َترى يف ، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم عبد هللاعن جابِر بِن  -  1199
ا هو الَقَدُر«  .الَعزِل؟ فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »أنَت ُتلُقُه! وأنَت ترزقُُه! أِقرَُّه َمَقرَُّه، فإمنَّ

 . إسناده لين# اإليماء:  
 

نكدِر وأان ُمغضٌب فقلُت له: َأحللَت للوليِد بِن يزيَد أمَّ سلمَة؟  قاَل: جئُت حممَد بَن املُ  عبد هللاعن صدقَة بِن  -  1202
ثين جابُر بُن   أنَّه مسَع رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ال طالَق فيما ال مَتلُك، وال ِعتَق   عبد هللاقاَل: أان لكن حدَّ

 . فيما ال مَتلُك«
 سنده ضعيف لضعف صدقة[.  ]  # اإليماء:

 
 . بيٌع وال شراٌء«عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َُيوُز للَمعتوِه طالٌق وال  -  1203

 أحمد بن عبد هللا اللجالج قال ابن عدي: حدث بأحاديث مناكير ألبي حنيفة. # اإليماء:  
 

ي«  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1204    .قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِلسودَة حنَي طلََّقها: »اعَتدِّ
 إسناده ضعيف. # اإليماء: 

 
 . عن جابٍر قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن مثِن الكلِب إال كلَب الصيِد وَمهِر الَبغيِّ  -  1206

 صحيح دون االستثناء وإسناده ضعيف[.  ]  # اإليماء:
 

 .عن جابٍر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم َحرَم خراَج اأَلَمِة إال َأن يكوَن هلا عمٌل أو كسٌب يُعرُف وجُهه -  1207
 حرام بن عثمان متروك.  # اإليماء:

 
اِم فلَيفعْل« -  1208  . عن جابٍر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن استطاَع ِمنكم أال أيُكَل كسَب احلجَّ

 يزيد بن عياض كذبه مالك وغيره. اإليماء: #
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الشحوُم فباُعوها وَأكلوا  عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لعَن هللاُ اليهوَد، ُحرمْت عليهم  -  1209
 . َأمثاهَنا، إنَّ هللَا إذا حرََّم شيئاً َحرََّم مثَنُه«

 طريق أبي الزبير دون قوله: إن هللا إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.( من 370/ 3هو عند أحمد ) # اإليماء:
 

 .عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا مع الدائِن حَت يَقضَي َديَنه ما مل يكْن فيما َيكرُه« -  1211
 عمرو بن شمر متروك. # اإليماء:

 
هللاُ ِمن ذنِبِه إىل   ، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن أنظَر ُمعسرًا إىل َميسرٍة أنَظَرهعبد هللاعن جابِر بِن  -  1213

 . توبِتِه«
 إسناده ضعيف، وهو منكر أو باطل بهذا اللفظ[.  ] # اإليماء:

 
ُكم والزِّان فإنَّ فيِه ستَّ خصاٍل، ثالثٌة يف   -  1216 عن جابِر بِن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إايَّ

نيا: فَيقطُع الرزَق، وَيذهُب ببهاِء الوجِه، وأمَّا اليت يف اآلخرِة: فسوُء احل  نيا وثالثٌة يف اآلخرِة، فأمَّا اليت يف الدُّ ساِب،  الدُّ
ُ َعَلْيِهْم َويف اْلَعَذاوغضُب  َمْت هَلُْم أَنْ ُفُسُهْم َأْن َسِخَط اَّللَّ ، واخللوُد يف الناِر«، مث قرأ }لَِبْئَس َما َقدَّ ِب ُهْم َخاِلُدوَن{ الربِّ

 . [80]املائدة:  
 . إسناده ضعيف جداً # اإليماء:  

 
قاَل: دخَل عمُر بُن أب سلمَة إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم وهو أيُكُل طعاماً، فقاَل:   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1218

 . »اجلْس، وسمِّ هللَا، وُكْل بيميِنَك ممَّا يَليَك« 
 إسناده ضعيف، والحديث صحيح[. ] # اإليماء:

 
عن جابٍر، عن النيبِّ عليه السالم، أنَّه ُأيَت بَقصعٍة ِمن ثَريٍد فقاَل: »ُكلوا ِمن َحوالَيها وال أْتُكلوا ِمن وَسِطها، فإنَّ   -  1220

 .الربكَة يف وَسِطها«
 إبراهيم متروك[.] # اإليماء:

 
 . عن جابٍر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن شرَب اخلمَر َفقد كفَر ابهلِل عزَّ وجلَّ« -  1221

 مؤمل سيء الحفظ، وفي اإلسناد من لم أجد له ترجمة.# اإليماء: 
 

عن جابٍر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، عن جربيَل، عن هللِا عزَّ وجلَّ: »أْلن يَقتَل َعبدي وال يقتل خرٌي له ِمن   -  1222
كرانَ    َأن َيسكَر، وأَلْن َيسرَق َعبدي وال يسرق خرٌي له ِمن أْن َيسكَر، ألنَّ َعبدي إذا سَكر َزان وقَتَل وَسرَق، أال وإنَّ السَّ
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 . وجلَّ«، يقوهُلا ثالاثً َطريُد هللِا عزَّ 
 في إسناده من لم أجد لهم ترجمة. # اإليماء:

 
اها هللاُ عزَّ وجلَّ لِبين آدَم« -  1224  . عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن دابٍة إال قد ذَكَّ

 حمزة بن عمرو النصيبي متروك. # اإليماء:
 

 . عن جابٍر قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ُكل اجلَننَي يف بطِن الناقِة« -  1225
 إسناده ضعيف[.  ] # اإليماء:

 
قاَل: ُسئَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن ذبيحِة املرأِة والُغالِم، قاَل: »ال ِبَس إذا   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1226

 .ذُِكَر اسُم هللِا«
 ( ثم قال: هذا إسناد فيه ضعف.283/ 9أخرجه البيهقي ) # اإليماء: 

 
م   -  1228  عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال ُتكرِهوا َمرضاكم على الطعاِم والشراِب، فإنَّ رهبَّ

 .يُطعُمهم وَيسقيهم«
 الحفظ. وهو صدوق سيء  عبد هللا رجاله ثقات غير شريك بن   (: هذا سند ال بأس به في الشواهد،357/ 2الصحيحة ) # السلسلة 

 
 . عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »غبُّوا يف العيادِة وَأرِبعوا إال َأن يكوَن مغلواًب« -  1229

 ضعيف جدًا.  (: 1644الضعيفة ) # السلسلة 
 

عن جابٍر رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ العنَي لُتدِخُل الرجَل القرَب واجلَمَل  -  1230
 . الِقدَر«

 حديث منكر من مفاريد معاوية بن هشام عن الثوري[.] # اإليماء:
 

 . عن جابٍر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يَلبُس نعَلُه الُيمىن قبَل الُيسرى، وكاَن خَيلُع الُيسرى قبَل اليمنيِ  -  1231
 حرام بن عثمان متروك. ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف. # اإليماء:

 
، عن جابِر بِن  -  1233  . وسلم ُتتََّم يف مَييِنهِ ، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه عبد هللاعن حممِد بِن عليٍّ

 عبد هللا بن ميمون متروك. # اإليماء:
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باَل وأنُخَذ ِمن الشاربِ  -  1234  . عن جابٍر قاَل: ُكنا نؤمُر َأن نُوفَِّر السِّ

 حسن لغيره[.  ] # اإليماء:
 

 . عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َتدخُل املالئكُة بيتاً فيه جلُد مَنٍر« -  1237
 (: قال أبي: هذا حديث منكر. 486/  1قال ابن أبي حاتم في العلل ) # اإليماء:

 
قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِبرُّوا آابَئكم َتربَّكم أبناؤُكم، وِعفُّوا تعفَّ  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1238

َل إليه فلم يَقبْل مل يَرِْد عليَّ احلوَض«  . نساؤُكم، وَمن تُنصِّ
 : ضعيف.(2039الضعيفة ) # السلسلة

 
عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الرَّحُم ُمعلقٌة ابلعرِش، هلا ِلساٌن َذلٌق تقوُل: اللهمَّ ِصْل َمن  -  1240

 .َوصَلين، واقَطْع َمن َقطََعين«
 إسناده واه[.] # اإليماء:

 
نِة مرًة   -  1241 عن جابِر بِن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »بلُّوا َأرحاَمكم ابلسالِم ولو يف السَّ
 .واحدًة«

 عمرو بن شمر متروك.  # اإليماء:
 

{ ]يونس: رضي هللاُ عنهما، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: }َأاَل ِإنَّ َأْولَِياءَ  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1245 [، قاَل: 62اَّللَِّ
 .»هم املُتحابُّوَن يف هللِا عزَّ وجلَّ«

 حمزة الثمالي رافضي ضعيف. قال الدارقطني: يضع الحديث. وأبو حصين بن مخارق  # اإليماء:
 

رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ املُتحابِّنَي يف هللِا َتعاىل على  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1246
 .ُعمٍد من ايقوٍت، ُتضيُء وجوُههم ألهِل اجلنِة كما ُيضيُء الكوكُب يف الليلِة الظَّلماِء«

 قال الدارقطني: يضع الحديث.  حصين بن مخارق  # اإليماء:
 

قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »األرواُح جنٌد جُمندٌة، فما َتعارَف ِمنها ائتَلَف،  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1247
 وما تَناَكَر ِمنها اختَلَف«. 
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ميومَة على اإلخاِء القدميِة،  عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ  -  1248  وجلَّ َُيُب الدَّ
 . فداِوموا َعليها«

 ضعيف جدًا.  (: 2888الضعيفة ) # السلسلة 
 

رضي هللاُ عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َدُعوا الناَس يَنتفُع بعُضهم ِمن   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1251
 . بعٍض، وَمن ُيستعاُن ِمنكم ُأخوًة على أمٍر فلُيِعْنُه عليِه« 

 (.470/ 4(. وانظر الصحيحة )2574شطره األول في الصحيح من طريق أبي الزبير كما في المسند الجامع ) # اإليماء:
 

عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن نصَر َأخاُه ابلَغيِب َنصَرُه هللاُ عزَّ وجلَّ يف  `عطاٍء،  عن  -  1252
نيا واآلِخرِة«  . الدُّ

 . (1217والحديث أورده األلباني في الصحيحة ) إسماعيل بن مسلم ضعيف، وقد اختلف عليه في هذا الحديث.  # اإليماء:
 

ا َأحيا َموؤدًة« -  1256  . عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن سرَت على أخيِه عورًة فكأمنَّ
 معشر ضعيف.  أبو # اإليماء:

 
، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن رَأى على َأخيِه عورًة   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1257 وعقبَة بِن عامٍر اجلُهينِّ

 .فسرَتَها سرَتَه هللاُ عزَّ وجلَّ يوَم القيامِة«
 ( بنحوه. 5185/ 5882(، واإلتحاف ) 2526بن سعد الطائي مقبول. وحديث جابر في المطالب ) اإليماء: ثابت# 
 

 . وكرَِه لكم َسْفَساَفها« عن جابٍر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا رضَي لكم َمكارَم األخالِق، -  1258
 هذا إسناد فيه لين[.  ] # اإليماء:

 
 .عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُمداراِة الناِس رأُس العقِل« -  1264

 إسناده ضعيف[.  ] # اإليماء:
 

 . قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ملَّا نزلْت ُسورُة براءَة: »بُعثُت مبُداراِة الناِس« عبد هللاعن جابِر بِن  -  1265
 : موضوع.(811( )695الضعيفة ) # السلسلة 

 
 . عن جابٍر، أنَّ عمَر رضي هللاُ عنهما قاَم إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقبََّل َيَدهُ  -  1270

 ضعيف[. ]  # اإليماء:
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قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اطلُبوا اخلرَي عنَد ِصباِح   عبد هللاعن عطاٍء، عن جابِر بِن  -  1272
 .الُوجوِه«
 منكر، وهذا إسناد ضعيف جدًا[. ] # اإليماء:

 
قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اطلُبوا حواِئَجكم عنَد    عبد هللاعن َعمرو بِن ديناٍر، عن جابِر بِن  -  1273

، وربُّ  ِحساِن الُوجوِه، فإْن َقضاها َقضاها بوجٍه طَلٍق، وإْن ردَّها ردَّها بوجٍه طَلٍق، فُربَّ َحسِن الوجِه َدميٍم عنَد طلِب احلاجةِ 
 .َدميِم الوجِه محيٍد عنَد طلِب احلاجِة«

 : موضوع.(2796فة )الضعي # السلسلة
 

 . ، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »املُستشاُر ُمؤمَتٌن«عبد هللاعن جابِر بِن  -  1275
  بن عبيد بن عمير الليثي ضعفه ابن معين، وقال النسائي عبد هللاإبراهيم بن سليمان النهمي ضعفه الدارقطني. ومحمد بن  # اإليماء:  

 والدارقطني: متروك.
 

قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َغدا يوَم السبِت يف حاجٍة َيَِلُّ قضاُؤها   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1276
 . فَأان لصاِحِبها ضاِمٌن«

 العرزمي متروك. وجناب بن الخشاش قال السليماني: يستغرب حديثه وال أعرفه. # اإليماء:  
 

رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »النظُر إىل اخُلضرِة يَزيُد يف   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1277
   . البصِر، والنظُر إىل املرأِة احَلسناِء يزيُد يف البصِر«

 [.  حديث موضوع إسناده شديد الضعف، وال# اإليماء: ]
 

 »َمرحباً ِبَك اي ُجبرُي«.  عن جابٍر، أنَّه أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: -  1279
 .ويف الَغيالنياِت: »مرحباً اي جابُر«

 ]أبو عبد هللا صاحب الحلي لم أجد من ترجمه[.  # اإليماء:
 

بَن سالٍم قاَل: اي رسوَل هللِا، ُدلَّين على عمٍل َُيبُّين هللاُ عليِه؟ قاَل: »َأْفِش   عبد هللا، أنَّ عبد هللاعن جابِر بِن  -  1280
 .السالَم، وَأطِعم الطعاَم، َوصلِّ والناُس نياٌم، تدُخل اجلنَة بسالٍم«

 المنكدر بن محمد بن المنكدر ضعيف الحديث[.] # اإليماء:
 

 .النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َمرَّ على ِنسوٍة فسلََّم عليِهنَّ ، أنَّ عبد هللاعن جابِر بِن  -  1283
 . جابر هو الجعفي ضعيف. والحديث عند أحمد من طريق شعبة ولكن من مسند جرير بن عبد هللا البجلي# اإليماء:  
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 . عن جابٍر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »االستئذاُن ثالٌث« -  1285

 
، َأَخَلْقتهم عبد هللاعن جابِر بِن  -  1287 ، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم »ملَّا خلَق هللاُ آدَم وُذرِّيَته قاَلت املالئكُة: اي ربِّ

نيا ولنا اآلِخرَة، فقاَل هللاُ: ال َأجعُل َمن َخلقُت بَيديَّ ونَفخُت فيه ِمن  أيُكلوَن وَيشربوَن ويَنكحوَن ويَرَكبوَن، فاجَعل هلم ال دُّ
 .ُروحي كَمن قُلُت له: ُكْن فكاَن«

 ضعيف. :(4980) الضعيفة # السلسلة
 

عن جابِر بِن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ أقرَب اخللِق إىل هللِا عزَّ وجلَّ جربيُل   -  1288
م ِمن هللِا لَِبَمسريِة مَخسنَي ألَف سنٍة«   .وميكائيُل وإسرافيُل، وإهنَّ

 ضعيف[. ]  # اإليماء:
 

قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن أَبغُض الناِس؟« قَالوا: هللاُ ورسولُه  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1291
 وجلَّ؟« أعلُم، قاَل: »فإنَّ أبغَض الناِس إىل الناِس َأسَأهُلم هلم وأحلُّهم َعليهم«، مث قاَل: »أَتدروَن َمن أحبُّ الناِس إىل هللِا عزَّ 

 . ، قاَل: »أحبُّ الناِس إىل هللِا َأسَأهُلم له وأحلُّهم عليه يف الطََّلِب«، قُلنا: صدَق هللاُ ورسولُهقَالوا: هللاُ ورسولُه أعلمُ 
 عمرو بن شمر متروك.# اإليماء:  

 
قاَل: َيدعو هللاُ تَبارَك وَتعاىل ابملؤمِن يوَم القيامِة حَت يُوِقَفه بنَي يديِه فيقوُل له: َعبدي، إيّنِ  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1292

َك ففرجُت  أمرُتَك َأن تدُعَوين ووعدتَُّك َأن َأستجيَب لَك، فهل َدعوَتين يوَم َكذا وَكذا بَكذا أو َكذا ِلَغمٍّ نزَل ِبَك َأن أُفّرَِج عن
ْله لَك يف  عنَك؟ فيقوُل امل ، قاَل: ويقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ لُه: وَدعوَتين يوَم َكذا وَكذا ِلَغمٍّ أصاَبَك فلم ُأعجِّ ؤمُن: نَعم اي ربِّ

نيا فَقضيُتها لَك؟ ودعوَت يوَم َكذا وَكذا يف حاجٍة فلم َأقِضه نيا؟ وَدَعوَتين يوَم َكذا وَكذا حلاجٍة َأقضيها لَك يف الدُّ ا لَك؟ الدُّ
، فيقوُل هللاُ تبارَك وَتعاىل: فإيّنِ قد ادَّخرتُه لَك كلَّه يف اجلنِة. فيقولُ    املؤمُن: نَعم اي ربِّ

ا َأن يكوَن  عبد هللاقاَل جابُر بُن  َ له إمِّ : فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »فال َيدُع هللاُ دعوًة َدعا هبا عبُده إال بنيَّ
نيا وإمَّا أَ  َل له يف الدُّ نيا شيٌء ِمن  عجَّ َل له يف الدُّ ن يكوَن ادََّخَره له يف اآلِخرِة، قاَل: فيقوُل املؤمُن: اي ليَتُه مل يكْن ُعجِّ

  .دعائِِه«
 ضعيف. :(886) الضعيفة # السلسلة

 
قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل ال إلَه إال هللاُ ُغرسْت له شجرٌة يف   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1295

 . اجلنِة«
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 الحاكم: فيه نظر. أبو أحمد(: شيخ تمام قال الكتاني: كان يتهم. وشيخه قال 1565الروض البسام )#   
 

عن أب الزبرِي، عن جابٍر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن إذا رجَع ِمن غزوٍة قاَل: »آيِبوَن اَتئِبوَن إْن شاَء هللاُ،  -  1298
 .لربِّنا حاِمدوَن«

 أبو سعد البقال ضعيف.  # اإليماء:
 

قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا رَأى أحدُكم َِبخيِه بالًء فْليحَمد هللَا عزَّ   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1299
 . وجلَّ وال ُيسِمْعه ذلَك«

 ضعيف. :(2525) الضعيفة # السلسلة 
 

قاَل: جاَء رجٌل ِمن األنصاِر إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي رسوَل هللِا، ما رزقُت   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1303
لصدقَة  ولدًا قطُّ وال ُولَد يل، قاَل: »فأيَن أنَت عن كثرِة االستغفاِر والصدقِة يَرزُق هللِا هبا الولَد«، قاَل: فكاَن الرجُل ُيكثُر ا

   . عٌة ِمن الذكورِ ويُكثُر االستغفاَر فُولَد له تس
 موضوع[. ] # اإليماء:

 
األَنصاريِّ رضي هللاُ عنه قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمرَّ رجٌل ممن   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1304

عوَّاُد ابلذنوِب  كاَن قبَلكم ِمن َبين إسرائيَل جُبمجمٍة، فنظَر إليها فقاَل: اللهمَّ أَنَت أَنَت وَأان َأان، أَنَت العوَّاُد ابملغفرِة وَأان ال
قد َغفرُت لَك، َفرَفَع رأَسه وَغفَر هللاُ   لى جبهِتِه ساجدًا، فُنودَي: أَنَت العوَّاُد ابلذنوِب وَأان العوَّاُد ابملغفرةِ فاغِفْر يل، وَخرَّ ع 

 .له«
 (. 3231) ( للبزار مختصرًا. وأورده األلباني في الصحيحة287/ 2ونسبه في المجمع ) إسناده ضعيف.(: 1698)  # الروض البسام 

 
قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا ماَت حاِمُل القرآِن َأوحى هللاُ إىل األرِض   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1306

 . َك يف جوِفِه«ألكِل حلِمِه، قاَل: فتقوُل األرُض: وكيَف آكُل حلَمُه وكالمُ 
 أحمد بن يعقوب البلخي قال الذهبي: أتى بمناكير وعجائب. # اإليماء:

 
قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن زَادْت حسناتُُه على َسيئاتِِه مثقال دخَل   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1309

اجلنَة، وَمن زادْت سيئاتُُه على حسناتِِه مثقال دخَل الناَر، وَمن استوْت حسناتُُه وسيئاتُُه فُأولئَك ِمن أصحاِب اأَلعراِف مل  
 .َيدُخُلوها وهم َيطَمعوَن«

(. وعباد بن كثير متروك. وعبد  225/ 2ابن عبد السالم كما وقع في إسناد ابن مردويه الذي نقله ابن كثير في تفسيره )وهو  # اإليماء:
 (.6030والحديث أورده األلباني في الضعيفة ) هللا بن محمد بن عقيل ضعيف.



144 

 

 
عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا حضَر اإلنساَن الوفاُة مُجَع له كلُّ شيٍء مَينُعه عن احلقِّ  -  1310

 . [100، 99( َلَعلِّي َأْعَمُل َصاحِلًا ِفيَما تَ رَْكُت{ ]املؤمنون:  99فُجعَل بنَي َعينيِه«، فعنَد ذلَك يقوُل: }َربِّ اْرِجُعوِن ) 
 ضعيف جدًا[. ]  # اإليماء:

 
[، قاَل لَنا رسوُل هللِا صلى 9عن جابٍر قاَل: ملَّا نزلْت على رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم: }َوتُ َعزُِّروُه{ ]الفتح:  -  1311

 . هللا عليه وسلم: »ما َذلكم؟« قاَل: »لَِتنصروُه«
 

قاَل: ملَّا نزلْت: }ِإَذا َوقَ َعِت اْلَواِقَعُة{، فذكَر فيها }ثُ لٌَّة ِمَن  ، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم عبد هللاعن جابِر بِن  -  1312
[ قاَل عمُر: اي رسوَل هللِا، ثُلٌة ِمن األوَّلنَي وَقليٌل ِمنا؟ فأُمسكْت آِخُر السورِة َسنًة، مث أَنَزَل هللاُ: }ثُ لٌَّة  13اأْلَوَِّلنَي{ ]الواقعة: 

[، »أال ِمن آدَم إيلَّ ثُلٌة، وأُميت ثُلٌة، أال وال ُتستكَمُل ثلَُّتنا حَت  39،40ِمَن اآْلِخرِيَن{ ]الواقعة:  ( َوثُ لَّةٌ 39ِمَن اأْلَوَِّلنَي )
وداِن ِمن رُعاِة اإلبِل ممَّن يشهُد َأن ال إلَه إال هللُا«  .َنستعنَي ابلسُّ

 رويم لم يسمع من جابر[. بن لم أر ترجمة فيما لدي من مراجع لعثمان بن عالن، ويقال إن عروة ]  # اإليماء:
 

 . [5عن جابٍر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قرَأ: }َأََيَْسُب َأْن َلْن يَ ْقِدَر َعَلْيِه َأَحٌد{ ]البلد:  -  1313
 إسناده حسن[. ] # اإليماء:

 
، أنَّ ُسراقَة بَن مالِك بِن ُجعشٍم املُْدجِليَّ قاَل: اي رسوَل هللِا، أخربان عن ِديِننا هذا  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1314 األنصاريِّ

مُل؟ كأنَّنا ُخلْقنا له الساعَة يف أيِّ شيٍء نعمُل؟ أيف شيٍء ثَبتْت فيه املقاديُر وَجرْت فيه األقالُم، أم يف شيٍء ُيستقبُل فيه الع
هللا عليه وسلم: »ال، بل شيٌء ثَبَتْت به املقاديُر وَجرْت به األقالُم«، قاَل ُسراقُة رضي هللاُ عنه: َففيَم   فقاَل رسوُل هللِا صلى

ى هللا  العمُل إذًا اي رسوَل هللِا؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اعَملوا فُكلُّ ُميسٌر ِلما ُخلَق له«، وقاَل رسوُل هللِا صل
َق اِبحْلُْسىَن ) 5ا َمْن َأْعَطى َوات ََّقى )عليه وسلم: }فََأمَّ  ُرُه ِلْلُيْسَرى )6( َوَصدَّ }َوَأمَّا َمْن خبََِل  - ال إلَه إال هللاُ  -({  7( َفَسنُ َيسِّ

َب اِبحْلُْسىَن ) 8َواْستَ ْغىَن ) ُرُه ِلْلُعْسَرى{ ]الليل:  - يقوُل: ال إلَه إال هللاُ  -({ 9( وََكذَّ  . [10، 5}َفَسنُ َيسِّ
 ( ولم يعده الهيثمي زائدًا. 5665(. وأخرجه الطبراني )2425وهو في الصحيح بدون هذه الزيادة، انظر المسند الجامع ) اإليماء:  #

 
 . عن جابٍر: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »طلُب العلِم َفريضٌة على كلِّ مسلٍم« -  1316

 منكر الحديث. الملك األنصاري عبد محمد بن # اإليماء: 
 

، عن جابِر بِن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:  -  1317 عن أب الزبرِي املكيِّ وشرحبيَل بِن سعٍد املديّنِ
   »بعُث العاملُ والعاِبُد، فُيقاُل للعاِبِد: ادُخل اجلنَة، ويُقاُل للعامِل: اثُبْت حَت َتشَفَع للناِس«.
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نَت  : »يَبعُث هللاُ العاويف رواية الشجري ملَ والعاِبَد، فُيقاُل للعاِبِد: ادُخل اجلنَة، ويُقاُل للعامِل: اثُبْت حَت َتشَفَع للناِس مبا َحسَّ
 .آداهَبم«

 مل يذكر يف إسناده أاب الزبري. 
 : موضوع.(6805الضعيفة ) السلسلة# 
 

رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن مل َيطلب العلَم صغريًا فطلَبُه   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1320
 . كبريًا فماَت ماَت شهيدًا«

 [. حديث موضوعإسناده مظلم، وال# اإليماء: ]
 

قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال جَتِلسوا عنَد كلِّ عامٍل إال عامٍل َيدعوكم ِمن  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1322
كِّ إىل الَيقنِي، وِمن الِكرِب إىل التواضِع، وِمن العداوِة إىل النصفِة، وِمن الرايِء إىل اإلخال ِص،  اخلَمِس إىل اخلَمِس، ِمن الشَّ

 وِمن الرغبِة إىل الزهِد«. 
 .... ِمن العداوِة إىل النصيحةِ .ايٍة:ويف رو 

( وقال: هذا ليس من كالم رسول هللا صلى هللا 499عباد بن كثير الثقفي متروك. والحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات )# اإليماء:  
 الحافظ: كان شقيق يعظ أصحابه فقال هذا، فوهم فيه الرواة فرفعوه. أبو نعيمعليه وسلم. قال 

 
عن جابٍر: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن ُكِلَم يف سبيِل هللِا جاَء يوَم القيامِة َيدمى، رَُيُه ريُح املسِك،   -  1323

 ولونُُه لوُن الدِم«.
 إسناده صحيح[.# اإليماء: ] 

 
قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه   قاَل: - الشكُّ ِمن ابِن ُفضيلٍ  - عن ابِن املُنكدِر قاَل: ال أعلُمُه إال عن جابٍر  -  1324

 وسلم: »ال سبَق إال يف ُخفٍّ أو حاِفٍر«. 
 إسماعيل بن المكي واه، وللحديث شاهد[. ] # اإليماء:

 
 .قاَل: هُنينا عن قتِل جُتاِر املشركنيَ  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1325

الداالني صدوق يخطئ كثيرًا ويدلس. ويرويه حجاج بن أرطاة عن أبي الزبير بلفظ: كنا ال نقتل تجار   عبد الرحمنيزيد بن # اإليماء: 
 المشركين.  

 
قاَل: ما انَتمى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إال يوماً واحدًا، فإنَّه كاَن يوَم ُحننٍي ووىلَّ   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1328

بَر واشتدَّ األ  مُر، فحَسَر النيبُّ صلى هللا عليه وسلم عن رأِسِه وسلَّ سيَفه وقاَل: الناُس الدُّ
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 «عبد املطلب»َأان النيبُّ ال كذْب أان ابُن 
 عمرو بن ثابت ضعيف، وفي اإلسناد من لم أجد له ترجمة.# اإليماء: 

 
عن أابِن بِن أب عياٍش، عن أب َنضرَة، عن جابٍر، وعن احلسِن، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َهدااي   -  1330

 . األُمراِء ُغلوٌل«
 ، وهو حديث صحيح[.  إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
األنصاريِّ قاَل: ابيَ ْعنا رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم على السمِع والطاعِة، واجلهاِد  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1331

 . واهلجرِة، والنُّصِح لكلِّ مسلٍم، وقلِة الكالِم إال فيما يُقّرُِبَك إىل هللِا َتعاىل
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أهُل اجلنِة يُدعوَن َِبمسائِهم إال آدَم صلى هللا  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1332

 عليه وسلم، فإنَّه يُكىن أاب حممٍد«.
   . . «.ويف روايٍة: »الناُس يوَم القيامِة يُدعوَن َِبمسائِهم

 وى عن حماد أحاديث موضوعة. (: شيخ بن أبي خالد قال الحاكم والنقاش: ر 1435( )1434)  # الروض البسام
 

قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كاَن نقُش خاُِت سليماَن بِن داوَد: ال إلَه إال   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1334
 هللاُ، حممٌد رسوُل هللِا«. 

: »كاَن يف خاُِت سلماَن بِن داوَد َعليهما السالُم مكتوٌب: ال إلَه إال هللاُ، حممٌد رسوُل هللِا«  . ويف روايِة الطربايّنِ
 : موضوع.(702)الضعيفة  # السلسلة 

 
عن جابٍر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »هبَط عليَّ جربيُل عليه السالُم فقاَل: اي حممُد، إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ   -  1335

، وكسوُت ُحسَن وجِهَك ِمن نوِر َعرشي، وما   يقرأُ عليَك السالَم ويقوُل: َحسيب أيّنِ كسوُت ُحسَن يوسَف ِمن نوِر الُكرسيِّ
  .نَك اي حممُد«خلقُت خلقاً أحسَن مِ 

 األشناني وكان يضع الحديث.  أبو بكر، والمتهم به حديث موضوع( وقال: هذا 552أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 
 

قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ضخَم الَقدمنِي ضخَم   عبد هللاعن قتادَة، عن أنٍس أو عن جابِر بِن  -  1337
 . الكفَّنِي، مل َأَر بعَده َشبيهاً له

 ( من طريق قتادة به. 5907( عن أبي هالل به. وحديث أنس عنده أيضًا ) 5911علقه البخاري في صحيحه )# اإليماء: 
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ُد ِمين«. -  1339  عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لسُت ِمن َدٍد، وال الدَّ
 .قاَل: »لسُت ِمن ابطٍل، وال الباِطُل ِمين«

 ]في إسناده مدلسان، ومن لم أقف على حاله[.  # اإليماء:
 

اغتَلَم وكاَن ينضُح عليِه، فصاَل عليهم وامتَنَع ِمنهم حَت  ، أنَّ انِضحاً لبعِض َبين سلمَة عبد هللاعن جابِر بِن  -  1341
عطَش خنُلُه، فذهَب إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فاشَتكى ذلَك إليه، فقاَل له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »انطلْق«،  

ا بلَغ ابَب النخِل قاَل: اي  رسوَل هللِا ال تدخْل، فإيّنِ أخاُف عليَك ِمنه،  فذهَب فانطلَق النيبُّ صلى هللا عليه وسلم َمعه، فلمَّ
ا رآه اجلمُل أقَبَل مَيشي واضعاً رأَسه حَت قاَم بنَي يد يِه فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ادُخلوا وال ِبَس عليكم ِمنه«، فلمَّ

فأَتوُه فَخَطموه وارحَتُلوه، َفقالوا: نسجُد لَك  فسجَد، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ائتوا مجََلكم فاخطموُه وارحِتلوُه«، 
َره يل«  . اي رسوَل هللِا؟ فقاَل: »ال َتقولوا ذلَك، ال َتقولوا يل ما مل أَبُلْغ، فَلَعمري ما سجَد يل، ولكنَّ هللاَ سخَّ

 ( بسياق آخر. 310/ 3هو عند أحمد ) # اإليماء:
 

 عليه وسلم أنَّه قاَل ذاَت يوٍم: »أحُتبُّوَن َأن َتكوَن لكم ُسدُس اجلنِة؟«  ، عن النيبِّ صلى هللاعبد هللاعن جابِر بِن  -  1343
قاَل:   قَالوا: بَلى اي رسوَل هللِا، عرُضها السماواُت واألرُض، قاَل: »مُخُسها؟« قَالوا: نَعم، قاَل: »فالرُّبُع؟« قَالوا: فذاَك أكثُر،

 . مث أُقاِسُم األنبياَء النِّصَف الباقي«»َأرجو َأن أكوَن َأان وأُميت نصَف أهِل اجلنِة، 
 (.3078مجالد بن سعيد ضعيف. وهو عند أحمد من وجه آخر عن جابر بنحوه، انظر المسند الجامع )# اإليماء:  

 
عن جابِر بِن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمثُل َأصحاب يف أُميت َمثُل النُّجوِم، ِبيِّهم   -  1344

 . اْقتديُتم اهَتديُتم«
 : موضوع.(58الضعيفة ) # السلسلة 

 
عوا برجٍل ِمن عن وهٍب، عن جابٍر قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »سيْأيت على الن -  1347 اِس يوٌم ولو مسَِ

 . َأصحاب ِمن وراِء البحِر الْلَتَمسوُه مث ال َُيدوُه«
 إسناد جيد[. ] # اإليماء:

 
 عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َُيبُّ أاب بكٍر وعمَر منافٌق، وال يُبِغُضهما إال منافٌق«.  -  1348

   .ويف روايِة متاٍم: »ال يُبغُض أاب بكٍر وعمَر مؤمٌن، وال َُيبُّهما منافٌق«
 (: إسناده تالف. 1473)  # الروض البسام 
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رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُحبُّ أب بكٍر وعمَر ِمن اإلمياِن،  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1349

 .وبُغُضهم ِمن الكفِر«
 ضعيف جدًا.  (: 3478الضعيفة ) # السلسلة 

 
هللَا عزَّ وجلَّ لَيتَجلَّى للُمؤمننَي عامًَّة وألب بكٍر  ، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ عبد هللاعن جابِر بِن  -  1350

 . رضي هللاُ عنه خاصًة«
( وقال: أقطع بأنه من وضع هذا الشويخ على  120/ 3ذكره الذهبي في ترجمة علي بن الحسن المكتب وهو علي بن عبدة )# اإليماء: 

 القطان. 
 

 .هللا عليه وسلم قاَل: »َأعطاَك هللاُ الرِّضواَن األكرَب«، أنَّ النيبَّ صلى عبد هللاعن جابِر بِن  -  1351
 ( من وجه آخر عن جعفر بن برقان. 568( )567أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 

 
الُم قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم احلُديبيِة وهو آخٌذ بيِد عليٍّ عليه الس عبد هللاعن جابِر بِن  -  1357

َأان مدينُة العلَم وعليٌّ   -ميدُّ هبا صوَته   -وهو يقوُل: »هذا أمرُي الرَبَرِة وقاِتُل الَفجرِة، منصوٌر َمن َنَصره خَمذوٌل َمن َخَذَله 
   .ابهُبا، فَمن أراَد العلَم فليأِت الباَب«

  وقال: وهذا حديث منكر موضوع. وكذلك قال األلباني في ( 192/ 1أخرجه ابن عدي في ترجمة أحمد بن عبد هللا المكتب )# اإليماء: 
 (. 357الضعيفة )

 
عن جابٍر رضي هللاُ عنه قاَل: دخَل علينا النيبُّ صلى هللا عليه وسلم وحنُن يف املسجِد وهو آخٌذ بيِد عليٍّ رضي   -  1358

« قَالوا: بَلى اي رسوَل هللِا، قاَل: »كذَب َمن زعَم أنَّه  هللاُ عنه، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »أليَس زَعمُتم أنَّكم حُتبوين؟
   .َُيبين ويُبغُض هذا«

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

وا األبواَب كلَّها إال ابَب عليٍّ عليه   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1360 قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ُسدُّ
 .السالُم«، وَأومَأ بيِدِه إىل ابِب عليٍّ عليه السالمُ 

 يصح إسناده، وفيه مجاهيل.  قال ابن الجوزي: وال # اإليماء:
 

: »سالٌم عليَك أاب الرََّيانَتنِي، ُأوصيَك   -  1361 عن جابِر بِن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم لعليٍّ
نيا ِمن قَبِل َأن يَنهدَّ رُكناَك، وهللاُ عزَّ وجلَّ َخليفيت عليَك«،   بَرَياَنيت ِمن الدُّ
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ا ماَت النيبُّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: هذا أحدُ  ا ماتْت فاطمُة   فلمَّ الرُّكننِي الذي قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فلمَّ
 . قاَل: هذا الرُّكُن الثاين الذي قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم

 إسناد الحديث ضعيف جدًا[. ] # اإليماء:
 

قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ثالٌث َمن ُكن فيه فليَس ِمين وال َأان ِمنه: بُغُض  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1362
 .عليِّ بِن أب طالٍب، وَنْصٌب ألهِل بَييت، وَمن قاَل: اإلمياُن كالٌم«

 حديث منكر[. ] # اإليماء:
 

َر األنصاِر مَنتحُن َأوالَدان حببِّ عليِّ بِن أب طالٍب  قاَل: ُكنا معش عبد هللاعن حممِد بِن املنكدِر، عن جابِر بِن  -  1364
م َمدُخولون. م ِمنا، وإْن كاَن غرَي ذلَك عِلمنا أهنَّ  صلواُت هللِا عليه، فإْن وافَيناهم َيصُدقوَن احملبَة له عِلمنا أهنَّ

 .رارِهم عن عليِّ بِن أب طالٍب صلواُت هللِا عليه ويف روايٍة: ُكنا نعرُف املنافقنَي على عهِد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ابْزوِ 
 بن همام كذبه الدارقطني.   عبد هللاإبراهيم بن # اإليماء:  

 
عن جابٍر قاَل: أسلَم صيبٌّ ِمن األنصاِر يُقاُل له: ثعلبُة بُن عبد الرمحن، وكاَن َيبُّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم   -  1370

وحُي  وخيدُمُه، مث إنَّه مرَّ بباِب رجٍل ِمن األنصاِر فاطَلَع فيه فوَجَد امرأَة األنصاريِّ تغتسُل، فكرَر النظَر، فخاَف أْن ينزَل ال
 صلى هللا عليه وسلم مبا صنَع، فخرَج هارابً ِمن املدينِة استحياًء ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم حَت أَتى على رسوِل هللاِ 

وهي األايُم اليت قَالوا: ودََّعُه  -فوجَلَها، فسأَل عنه النيبُّ صلى هللا عليه وسلم أربعنَي يوماً   –يَعين بنَي املدينِة   - جباَل مكَة 
قاَل: فنزَل جربيُل فقاَل: اي حممُد، إنَّ ربََّك يَقرأُ عليَك الساَلم وخُيربَُك أنَّ اهلارَب ِمن أُمتَك بنَي هذه اجلباِل   -  ربُّه وَقالهُ 

ُذ ب ِمن اَنري.  قاَل: فأَتى النيبُّ صلى هللا عليه وسلم عمَر بَن اخلطاِب وسلماَن فقاَل: »انطَلقا فْأتياين بثعلبَة بِن عبد   يتعوَّ
 بنَي ن«، فَخَرجا ِمن أنقاِب املدينِة، فلقَيهما راٍع ِمن رُعاِة املدينِة يُقاُل له ُذفافُة، فقاَل له: اي ُذفافُة، هل لَك علٌم بشابٍّ الرمح

َن يف  تريُد اهلارَب ِمن جهنَم؟ فقاَل له عمُر: وما ِعلُمَك أنَّه هرَب ِمن جهنَم؟ قاَل: إنَّه إذا كاهذه اجلباِل؟ فقاَل له: لعلََّك 
عب واضعاً يَده على أُمِّ رأِسِه يَبكي ويُنادي: اي ليَتَك قَبضت ُروحي يف األرواِح   نصِف الليِل خرَج علينا ِمن هذا الشِّ

ه نريُد. قاَل: فانطلَق َمعهما ُذفافُة، حَت إذا كاَن يف بعِض   وَجَسدي يف األجساِد وال جُترْدين لفصِل القضاِء، قاَل عمُر: إايَّ
َج َعليهما وهو يُنادي: اي ليَتَك قَبضَت ُروحي يف األرواِح وَجَسدي يف األجساِد، قاَل: فَعدا عليه عمُر ليأُخَذه،  الليِل خر 

ه قاَل: األماَن األماَن، َمَت اخلالُص ِمن الناِر؟ فقاَل له عمُر: َأان عمُر بُن اخلطاِب، فقاَل له ثعلبُة: اي  ا مسَع ِحسَّ عمُر،  فلمَّ
 صلى هللا عليه وسلم بَذنيب؟ قاَل: ال ِعلَم يل، إال أنَّه ذََكَرَك ابألمِس فَبكى وأرَسَلين إليَك، قاَل: اي عمُر، ال  هل َعلَم النيبُّ 

 ُتدِخْلين عليه إال وهو يف املسجِد، وال ُتدِخْلين عليه إال وهو ُيصلِّي أو بالٌل يقوُل: قد قاَمت الصالُة، قاَل: ففَعَل. 
ا أَتى به  ا مسَع قراءَة النيبِّ صلى  قاَل: فلمَّ عمُر املدينَة وأَتى به املسجَد، قاَل: والنيبُّ صلى هللا عليه وسلم ُيصلِّي، قاَل: فلمَّ

ا سلََّم النيبُّ صلى هللا عليه وسلم قالَ  :  هللا عليه وسلم خرَّ َمغشياً عليه، قاَل: فدَخَل عمُر وسلماُن الصالَة وهو َصريٌع، فلمَّ
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؟« قاال: هو ذا هو اي رسوَل هللِا، قاَل: فَأاتُه النيبُّ صلى هللا عليه وسلم  عبد الرمحنُن، ما فعَل ثعلبُة بُن »اي عمُر واي سلما
؟« قاَل: َذنيب، قاَل: »َأفال ُأعلَمَك آيًة مَيحو هللاُ هبا الذنوَب واخلَطااي؟«  قاَل: بَلى  فحوَله، فانتَبَه قاَل: »ما الذي َغيَّبَك عينِّ

نْ َيا َحَسَنًة َويف اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّاِر{«، قاَل: إنَّ َذناي رسوَل هللاِ  يب أعظُم، فقاَل  ، قاَل: »ُقل: }رَب ََّنا آتَِنا يف الدُّ
 انيَة أايٍم.رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »بل كالُم هللِا أعظُم«، قاَل: وأَمَره ابالنصراِف إىل منزِلِه، قاَل: فانصرَف ومرَض مث

به َلَمٌم، قاَل: فجاَء فدخَل النيبُّ صلى هللا  عبد الرمحن قاَل: وأَتى سلماُن إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَل: إنَّ ثعلبَة بَن 
عن ِحجِر النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَل رسوُل هللِا   عليه وسلم، قاَل: فأَخَذ برأِسِه فوَضَعه يف ِحجرِه، قاَل فأزاَل رأَسه

َل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:  صلى هللا عليه وسلم: »ملَ أزلَت رأَسَك عن ِحْجري؟« قاَل: إنَّه ِمن الذنوِب مآلٌن، فقا
، قاَل: فنزَل جربيُل عليه  »ما جتُد؟« قاَل: أجُد مثَل َدبيِب النمِل بنَي ِجلدي وَعظمي، قاَل: »فما َتشتهي؟« قاَل: مغفرَة ربِّ

خطيئًة لقيُته بُقراهِبا مغفرًة، قاَل:  السالم فقاَل: اي حممُد، إنَّ ربَّك يَقرأُ عليَك السالَم ويقوُل لَك: لو َلقيين هذا بُقراِب األرِض 
قاَل: فأمَر رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بغسِلِه وكفِنِه   فأعَلَمه النيبُّ صلى هللا عليه وسلم، قاَل: فصاَح صيحًة فماَت، 

فقيَل: اي رسوَل هللِا رأيناَك   وصلَّى عليه، مث احُتمَل إىل قربِِه، فأقبَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم مَيشي على أطراِف أانِمِلِه، 
َعه  مَتشي على أطراِف أانِمِلَك؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »مل أستطْع َأن أضَع رِجلي على األرِض ِمن كثرِة َمن شي َّ

 ِمن املالئكِة«. 
عد أن رواه مختصرًا: تفرد به منصور. قلت: ( وقال: قال ابن منده ب406 -  405/ 1# اإليماء: ذكره الحافظ في ترجمة ثعلبة في اإلصابة )

 يدل على وهن الخبر، ألن نزول: }ما ودعك ربك وما قلى{ كان قبل الهجرة بال خالف.  وفيه ضعف، وشيخه أضعف منه، وفي السياق ما
 

ائِِه ابنَت ُخويلٍد،  قاَل: تزوَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن قريٍش خدُيَة سيِّدَة نس عبد هللاعن جابِر بِن  -  1372
وعائشَة ابنَت أب بكٍر، وحفصَة ابنَت عمَر، وأمَّ سلمَة، وأمَّ حبيبَة ابنَت أب سفياَن، وسودَة بنَت زمعَة وهي ُأخُت حكيِم بِن  

نَت جحٍش اخلثعميَة  حزاٍم، هؤالِء ِمن ُقريٍش، وِمن القبائِل: ميمونَة اهلالليَة، وصفيَة اأَلسديَة ابنَت ُحييِّ بِن َأخطَب، وزينَب ب
 . ِمن غْنم بِن ُدوداَن، وجويريَة ابنَت احلارِث بِن أب ضراٍر اخلُزاعية، وزينَب اأُلخرى، رمحُة هللِا عليهم أمجعنيَ 

 ضعيف جدًا. الوازع بن نافع  # اإليماء: 
 

رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َحسُبَك ِمنهن أربٌع: سيدُة نساِء  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1373
 .العاَلمنَي فاطمُة بنُت حممٍد، وخدُيُة ابنُة ُخويلٍد، وآسيُة ابنُة ُمزاحٍم، ومرمُي ابنُة عمراَن«

 إسناده ضعيف لحال بشر بن مهران الحذاء، ولكن الحديث صحيح بنحوه[.  ] # اإليماء:
 

، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »املُهاجروَن واألنصاُر بعُضهم أولياُء بعٍض يف  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1374
نيا واآلِخرِة، والطُّلَقاُء ِمن ُقريِش والُعتقاُء ِمن ثَقيٍف بعُضهم أو     .لياُء بعٍض«الدُّ

  (: وفيه الحسن بن عمارة وهو متروك.31/ 3الصحيحة ) # السلسلة 
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عن جابِر بِن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِخياُر قريٍش ِخياُر الناِس، وِشراُر قريٍش خرُي  -  1375
 الناِس، والناُس تبٌع لقريٍش يف اخلرِي والشرِّ«. 

 فيه عبد هللا بن الربيع وقرفة وهما مجهوالن[.  ] # اإليماء:
 

ه  عن جابٍر، أنَّ رجاًل قُتَل ابملدينِة ال يُدرى َمن قتَلُه، فُأعِلَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »أَبَعَدُه هللاُ، إنَّ  -  1376
 .كاَن يُبغُض العرَب«

ير ال أصول لها،  ( في جملة أحاديث من طريقه ثم قال: كل هذا مناك350/ 4أخرجه العقيلي في ترجمة هالل بن عبد الرحمن )# اإليماء: 
 (. 647/ 14وال يتابع عليها. وانظر الضعيفة )

 
عن جابٍر قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »اإلمياُن يف أهِل احلجاِز، والَقسوُة وِغلُظ القلوِب   -  1377

 .ِقبَل املشرِق، ويف رَبيعَة وُمَضَر« 
 ( من وجه آخر عن جابر، دون ذكر ربيعة ومضر.332/ 3د أحمد )محمد بن سليمان ضعيف. والحديث عن # اإليماء: 

 
عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َيسكُن مكَة ساِفُك دٍم، وال آكُل ِرابً، وال مشاٌء   -  1378
   .بَنميمٍة«

 كادح بن رحمة كذبه األزدي وغيره، وسفيان بن وكيع ضعيف. وعبد هللا بن الوليد العدني صدوق ربما أخطأ.# اإليماء: 
 

أنَّه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َوالذي نفُس حممٍد بيِدِه، ما خرَج أحٌد ِمن   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1379
 . املدينِة رغبًة عنها إال أبَدهَلا هللاُ خريًا ِمنه أو ِمثَله«

 إسناده ضعيف، والحديث صحيح[. ] # اإليماء:
 

نيا َملعونٌة ملعوٌن ما كاَن فيها، إال ما كاَن  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1380 قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الدُّ
   . ِمنها هلِل َتعاىل«

 (.704/ 6الصواب في هذا اإلرسال، وهللا أعلم[. وانظر الصحيحة ) ] # اإليماء:
 

عن جابٍر قاَل: دخل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم على فاطمَة وهي تطحُن ابلرَّحى وعليها كساٌء ِمن َأِجلَِّة   -  1381
نيا بنعيِم اآلِخرِة« لي َمرارَة الدُّ ا نظَر إليها َبكى وقاَل: »اي فاطمُة، تَ َعجَّ  . اإلبِل، فلمَّ

 يخه حماد بن عيسى ضعيف.محمد بن يونس الكديمي متهم بسرقة الحديث، وش# اإليماء: 
 

باِق،   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1382 قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أنُتم اليوَم يف امِلضماِر وغدًا يف السِّ
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بُق اجلنُة، والغايُة الناُر، ابلَعفِو تَنجوَن، وابلرمحِة َتدخلوَن، وِبعماِلكم َتقتِسموَن«  .فالسَّ
 ضعيف جدًا. (: 479 -  478/ 10ة )الضعيف # السلسلة

 
يِب، ومل َيسَتِح ِمن الَعيِب، ومل خْيَش   -  1384 عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن مل يَ ْرَعِو عنَد الشَّ

   .هللَا ابلَغيِب، فليَس هلِل عزَّ وجلَّ فيه حاجٌة« 
 (.462/ 4خبر باطل، قاله الذهبي في ترجمة يوسف بن إسحاق الحلبي في الميزان ) # اإليماء: 

 
: كأيّنِ أَنظُر إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم  عبد هللاعن حممِد بِن عليٍّ الباقِر قاَل: قاَل يل جابُر بُن  -  1389 األنصاريُّ

، إنَّه ليَس ِمن أهِل بيٍت إال َوهَلم ِشيعٌة َمعهم، واعْلم  أنَّ  وهو يُومُئ إىل عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم، مث قاَل: »اي عليُّ
حسنًة فأَتِبْعها   لكلٍّ َهمٍّ َفرجاً إال َهمَّ أهِل الناِر، واعلْم اي عليُّ أنَّ لكلِّ نَعيٍم َزوااًل إال نعيَم أهِل اجلنِة، اي عليُّ إذا عملتَ 

 وجلَّ: }َوَما َتْدِري نَ ْفٌس بصدقٍة، وإذا عمْلَت سيئًة فكفِّْرها وال تُرِجْئها لغٍد، فإنَّ بيَنَك وبنَي غٍد أمدًا بعيدًا، كما قاَل هللاُ عزَّ 
[، اي عليُّ أحب َمن أحبََّك وأبغض َمن 34َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري نَ ْفٌس ِبَِيِّ َأْرٍض مَتُوُت ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َخِبرٌي{ ]لقمان:

 .أبغَضَك«
  بغداد وحدث بها عن أبيه عن جده عن آبائه نسخة  (: قدم443/  12القاسم بن جعفر بن محمد العلوي قال عنه الخطيب ) # اإليماء:

 أكثرها مناكير. 
 

يكوُن املرُء فقيهاً حَت مَيُقَت الناَس   األنصاري، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال عبد هللاعن جابِر بِن  -  1391
 . نفِسِه«كلَّهم يف كتاِب هللِا عزَّ وجلَّ، وحَت ال يكوَن أحٌد َأمقَت إليِه ِمن 

 الحكم بن عبدة قال في التقريب: مستور. # اإليماء:
 

، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ املؤمَن يُؤَجُر بقطِع ِشْسِعِه حَت ُتكتَب له هبا  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1392
 حسنٌة«. 

 وقال بعد أن ساق عدة أحاديث بهذا السند: كلها غير محفوظة. (194/ 7أخرجه ابن عدي في ترجمة يحيى بن سعيد الفارسي )# اإليماء: 
 

قاَل: خرَج إلينا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َخرَج ِمن ِعندي َخليلي جربيُل   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1394
، إنَّ هلِل تبارَك وَتعاىل لعبداً ِمن عباِدِه عبَد هللَا مخَسمئِة سنٍة على رأِس جبٍل يف  البحِر  فقاَل: اي حممُد َوالذي بعَثين ابحلقِّ

 ذراعاً، والبحُر حُميٌط به أربعُة آالِف َفرسٍخ ِمن كلِّ انحيٍة، وَأخرَج هللاُ تبارَك وَتعاىل له  عرُضه وطولُه ثالثوَن ِذراعاً يف َثالثنيَ 
يه يو  َمه، فإذا  عيناً عذبًة بعرِض اإلصبِع تِبضُّ مباٍء عذٍب فَيستنقُع يف أسفِل اجلبِل، وشجرَة رماٍن ُُترُج يف كلِّ ليلٍة رُمانًة فُتغذِّ

لوضوِء وأخَذ تلَك الرُّمانَة فأَكَلها مث قاَم لصالتِِه، فسأَل ربَّه عزَّ وجلَّ عنَد وقِت األجِل َأن يقِبَضه  َأمسى نزَل فأصاَب ِمن ا
وال ِلشيٍء يفُسُده عليه سبيالً حَت يَبعَثه وهو ساجٌد، ففعَل فنحُن منرُّ عليِه ِإذا   هللاُ عزَّ وجلَّ ساِجدًا وَأن ال ُيعَل لألرضِ 
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: َأدِخلو  نا، هَبْطنا وِإذا عَرجْ  َعبدي اجلنَة  افنجُده يف الِعْلِم يُبعُث يوَم القيامِة فُيوقُف بنَي َيَدي هللِا تبارَك وَتعاىل، فيقوُل له الربُّ
  برمْحيت، فيقوُل: بل بَعَملي، فيقوُل هللاُ تبارَك وَتعاىل للمالئكِة: قاِيسوا َعبدي نِعميت عليه بعمِلِه، فتوجُد نعمُة البصِر قد 

ْت بعبادِة مخِسمئِة َسنٍة، وبقيْت نعمُة اجلسِد فضاًل عليه، فيقوُل َأدِخلوا َعبدي الناَر، قاَل: فُيجرُّ إىل الناِر فُينادي:  أحاطَ 
اي   ربِّ برمحِتَك أدِخْلين اجلنَة، فيقوُل: رُدُّوه، فيوَقُف بنَي يديِه، فيقوُل: اي َعبدي، َمن خلَقَك ومل َتُك شيئاً؟ فيقوُل: أنتَ 

اي   ، فيقوُل: أكاَن ذلَك ِمن ِقَبِلَك أم بَرمْحيت؟ فيقوُل: بل برمحِتَك، فيقوُل: َمن قوَّاَك للعبادِة مخَسمئِة َسنٍة؟ فيقوُل: أنتَ ربِّ 
، فيقوُل: َمن أَنبَت اجلبَل يف وسِط البحِر، وَأخرَج لَك املاَء العذَب ِمن املاِء املاحِل، وأخرَج لَك كلَّ ليلٍة رُمانًة و  ا َُترُج إمنَّ ربِّ

، فيقوُل: هذا برمْحيت، وبرمْحيت ُأدِخُلكَ  نِة، وَسْألتين َأن أقبَضَك ساِجدًا ففعلُت ذلَك بَك؟ فيقوُل: أنَت اي ربِّ   مرًة يف السَّ
 صلى هللا عليه  اجلنَة، أدِخلوا َعبدي اجلنَة برمْحيت، فِنْعَم العبُد كنَت اي َعبدي، فَأدَخَله هللاُ تبارَك وَتعاىل اجلنَة، قاَل جربيلُ 

ا األشياُء برمحِة هللِا اي حممُد«  .وسلم: إمنَّ
 : ضعيف.(1183الضعيفة ) # السلسلة

 
نيا إال فتنًة تُنتَظُر أو ُكلَّ حُمِزٍن« -  1397  .عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »مل يبَق ِمن الدُّ

فالمنكدر # اإليماء:   ...هو ابن محمد بن المنكدر، وقد ضعِّّ
 

ا رَجلنِي محَل أحُدمها على أخيِه السالَح يف  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1398 قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أميَّ
»لو استطاَع اإلسالِم فقَتَل أحُدمها اآلَخُر فالقاِتُل واملقتوُل يف الناِر«، قَالوا: اي رسوَل هللِا، هذا القاتُل فما ابُل املقتوِل؟ قاَل: 

 . َلقتَل صاحَبُه«
 عبد هللا بن شبيب واه.  ء:# اإليما

 
قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أْييت على الناِس زماٌن َيستْخفي املؤمُن فيهم  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1399

 .كما َيستْخفي املنافُق فيكم اليوَم«
 ضعيف جدًا.  (: هذا إسناد 584/ 14الضعيفة ) # السلسلة 

 
 َترَكت األمَر ابملعروِف والنهَي عن املُنكِر عن جابِر بِن عبد هللا: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا أُميت -  1400

رسوَل  منَعها هللاُ تبارَك وَتعاىل َمنفعَة الوحِي ِمن السماِء، فكيَف بكم إذا مل يرَأف هللاُ بكم ويرمَحْكم؟« قَالوا: وكاِئٌن ذلَك اي 
   فقد تربََّأ هللاُ ِمنكم«. هللِا؟ قاَل: »ِإي والذي بعَث حممدًا ابحلقِّ نبياً، إذا اسُتعِمَل عليكم ِشرارُكم

الضعيفة   ( في ترجمة عبد هللا المنكدر وقال: وال يتابع عليه، وال يعرف إال به. وقال األلباني في304/  2أخرجه العقيلي )# اإليماء: 
 (: منكر.6924)
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عن جابٍر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اطلَع قوٌم ِمن أهِل اجلنِة على قوٍم ِمن أهِل الناِر فَقالوا: ِِبَ   -  1401

ا دَخْلنا اجلنَة بتعليِمكم؟ قَالوا: إانَّ ُكنا أنُمرُكم وال نفعُل«  .دخلُتم الناَر وإمنَّ
 (: إسناده ضعيف بمرة. 50العمل للخطيب )ص  قال األلباني في تخريج اقتضاء العلم # اإليماء: 

 
قاَل: خرْجنا مع رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم يف جنازِة رجٍل ِمن األنصاِر وهو يَنتظُرها:   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1402

أبو  هذا؟ قاَل: »نَعم«، فقاَل »كيَف لو رأيُتم َحيَّنِي ِمن املسلمنِي يَقتِتالِن َدعوامُها واحٌد وأهُلهما واحٌد؟« قَالوا: أيكوُن 
ُك  : أفُأدِرُك أان ذلَك اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »ال«، قاُل عمُر: أفُأدرُك أان ذلَك اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »ال«، قاَل عثماُن: أفُأدر بكر

: أفُأدرُك أان ذلَك اي رسوَل  هللِا؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: أان ذلَك اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »بَك يُبَتلوَن«، قاَل عليٌّ
 .بزِماِمها« »أنَت القائُد هلا واآلِخذُ 

 ( مختصرًا وقال: رواه البزار وفيه ماعز التميمي ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحد، وبقية رجاله ثقات. 225/ 7المجمع ) # اإليماء: 
 

يعىن العباَس بَن   - ولِدِه  يف صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »لَيكوَننَّ قاَل: مسعُت رسوَل هللاِ  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1403
يَن«  -  عبد املطلب    .ُملوٌك يَلوَن أمَر أُمَت يُعزُّ هللَا هبم الدِّ

 : موضوع.(4396الضعيفة ) # السلسلة
 

قاَل: قاَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذاَت يوٍم على املنرِب فقاَل: »إنَّه بيَنما الناُس   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1405
اسُة  قُلُت ألب سلمَة: ما   -َيسريوَن يف البحِر فنَفَد طعاُمهم، فُرفعْت هلم جزيرٌة، فَخَرجوا يُريدوَن اخلبَز، فَلقيْتهم اجَلسَّ

اسُة؟ قاَل: امرأٌة جترُّ شعَر   فقالْت: يف هذا القصِر خبٌز تُريدوَن فْأتوُه، فإذا هم برجٍل ُموثٍق، فقاَل:   –جلِدها ورأِسها  اجَلسَّ
، قاَل:  أخرِبوين أو َسُلوين ُأخربْكم، فسكَت القوُم، مث قاَل: أخرِبوين عن خنٍل بنَي بيساَن وَأرَييا أو َأرَيا، هل َأطعَم؟ قَالوا: نَعم

فيها ماٌء؟ قالوا: نَعم، قاَل: هو املسيُح ُتطوى له األرُض فَيسُلكها يف َأربعنَي يوماً إال ما كاَن عن  فَأخرِبوين عن مَحْئِة زَُغَر هل 
 طَيبَة«. 

ا، وَمعه  قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أال وإنَّ طَيبَة هي املدينُة، ما ابٌب ِمن أبواهِبا إال َمَلٌك صاِلٌت سيَفه مينَ ُعه ِمنه
  قاَل: »يف حبِر فارَس ما هو، يف حبِر الروِم ما هو«. مثُل ذلَك«، مث

فقاَل يل ابُن أب سلمَة: إنَّ يف هذا احلديِث شيئاً ما حفظُته، قاَل: شهدُت جابر بن صياد، قاَل: قلُت: فإنَّه قد ماَت، قاَل:  
 . دَخَل املدينَة، قاَل: وإْن دَخَل املدينةَ  وإْن ماَت، قاَل: قلُت: فإنَّه قد أسَلَم، قاَل: وإْن أسَلَم، قاَل: قلُت: فإنَّه قد

 حسن لغيره[.  ] # اإليماء:
 

نيا مل يُرِض   عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أيُّها الناُس، َمن ظَلَم ِمنكم  -  1406 مظلمًة يف الدُّ
 .صاِحَبها ِمنها، اقتصَّ هللاُ ِمنه يوم القيامِة«
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 ضعيف.  إسناده # اإليماء:
 

قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الشيطاَن قد أَِيَس َأن تُعبَد األصناُم يف   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1407
امِة  لقيأرِض العرِب، ولكنَّه َسرَيضى ِمنكم ابملُحّقراِت وُهن املُوِبقاُت، فاتَّقوا اَلمظاملَ ما استطعُتم، فإنَّ العبَد لَيجيُء يوَم ا

، إنَّ عبَدَك فالانً ظَلَمين َمظلمًة، فيقوُل الربُّ  ا سُتنجيِه، فما يزاُل عبٌد يقوُم فيقوُل: اي ربِّ عزَّ وجلَّ: ابحلسناِت وهو يظنُّ أهنَّ
، فالٌن ظَلَمين، فُيعَطى ِمن حسناتِِه، فما يزاُل أصحاُب اَلمظا مِل يُعَطوَن ِمن َأعطوُه ِمن حسناتِِه، مث يقوُم آَخُر فيقوُل: اي ربِّ

 .حسناتِِه حَت ما يَبقى له حسنٌة«
 عصمة بن محمد متروك.# اإليماء: 

 
عن جابٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الرجَل لَيجيُء يوَم القيامِة وقد سرَّْتُه حسناتُُه، فيجيُء   -  1408

الرجُل فيقوُل: اي ربِّ ظَلَمين، فيؤَخُذ ِمن حسناتِِه فُيجعُل يف حسناِت الرجِل، فما يزاُل كذلَك حَت ما يَبقى له حسنٌة، فإذا  
 . ُه نظَر إىل سيئاتِِه فُجعلْت مع سيئاِت الرجِل، فال يَزاُل َيسَتويف ِمنه حَت تدِخَله الناَر«َجاَء َمن يسألُ 

 إسناده واه بمرة[. ] # اإليماء:
 

قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه   -شكَّ مرواُن  - عبد هللاعن أب نضرَة، عن أب سعيٍد اخلدريِّ أو جابِر بِن   -  1410
  َل الناِر الذيَن هم َأهُلها ال مَيوتوَن فيها وال ََييوَن، وإنَّ َأهَلها الذين خَيُرجوَن ِمنها ِإذا سَقطوا فيها َصاروا مُحماً،وسلم: »إنَّ أه

  اَء، حَت أيذَن هللاُ عزَّ وجلَّ فيهم فُيخرُجهم فُيلقيهم على هنٍر ِمن أهناِر اجلنِة يُقاُل له احليواُن، فريشُّ عليهم أهُل اجلنِة امل
يهم أهُل اجلنِة اجلُهنَّميوَن، فَيمكثوَن بذلَك   فَينبتوَن، فَيمكثوَن بذلَك زماانً، مث يطلبوَن إىل هللِا عزَّ وجلَّ مث يدخلوَن اجلنَة فُيسمِّ

 . زماانً، مث يطلبوَن إىل هللِا عزَّ وجلَّ فُيمحى عنهم ذلَك االسُم، فَيلحقوَن ِبهِل اجلنِة«
.. وانظر المسند الجامع  .سعيد في الصحيح من طريق أبي نضرة دون قوله: فيسميهم أهل الجنة الجهنميون حديث أبي # اإليماء: 

 هذا السياق كما تقدم قبله.  (. ولجابر أحاديث في الشفاعة وخروج الموحدين من النار بغير4756)
 

قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ هللَا تبارَك وَتعاىل خلَق اخلَلَق فلم  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1411
هللَا  َيسَتعْن على ذلَك أحداً ومل يستأِذْن يف ذلَك أحدًا، فأدَخَل َمن شاَء اجلنَة، وأدخَل َمن شاَء الناَر بذنِبِه«، مث قاَل: »إنَّ 

ديَن، فيبعُث َمَلكاً ِمن ِقَبِلِه مباٍء ونوٍر فيدخُل الناَر فَينضُح، فال ُيصيُب إال َمن شاَء هللاُ، ومل   تَبارَك وَتعاىل يَ َتحنَُّن على  املُوحِّ
ه مباٍء ونورٍ  ، ودخَل  ُيصْب إال َمن خرَج ومل ُيشْرك ابهلِل شيئاً، فأَخَرجهم فجَعَلهم بفناِء اجلنِة، مث رجَع إىل ربِّه عزَّ وجلَّ فأمدَّ

  .عَل مثَل ذلَك، مث أدَخَلهم اجلنَة برمحِتِه وشفاعِة ربِّ العاَلمنَي«الناَر فف
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أهُل اجلنِة ُجْرٌد ُمْرٌد إال موسى صلى هللا   عبد هللاعن جابِر بِن عن  -  1412
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 .تِه«عليه وسلم، فإنَّ حليَتُه إىل ُسرَّ 
 (. 1817( )1816( )1815(: باطل. وهو في الموضوعات ) 704الضعيفة ) # السلسلة 

 
قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِإذا دخَل أهُل اجلنِة اجلنَة«، مث قاَل: »أال   عبد هللاعن جابِر بِن  -  1414

 أُنبُئكم خبرٍي ِمن هذا؟« قَالوا: بَلى اي رسوَل هللِا، قاَل: »خرٌي ِمن هذا الرِّضواُن«.
قوُل هللاُ عزَّ وجلَّ ألهِل اجلنِة: هل تُريدوَن لفُظ اأَلشجعي عنَد ابِن املقرئ، وزاَد: قاَل الشيُخ: ورواُه مرًة ُأخرى فقاَل: »ي

 شيئاً فَأزيدُكموه؟ قَالوا: ربَّنا وما بقَي فوَق ما َأعطيَتنا؟ قاَل: ِرضائي أكرُب«.
ولفُظ الفرايب: »إذا دَخل أهُل اجلنِة اجلنَة يقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: هل َتشتهوَن شيئاً فَأزيدُكم؟ فنقوُل: اي ربِّ ما فوَق ما  

 . َأعطيَتنا؟ فيقوُل: ِرضواين األكرُب«
 الحديث صحيح[. ] # اإليماء:

 
]عن جابِر بِن عبد هللا، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم[ أنَّه قاَل: »بيَنما أهُل اجلنِة يف نَعيِمهم إذ سَطَع هلم   -  1415

عليهم فقاَل هلم: السالُم عليُكم اي أهَل اجلنِة، وذلَك قولُه َتعاىل: }َساَلٌم  نوٌر فرَفعوا رؤوَسهم، فإذا الربُّ تعاىل قد َأشرَف 
[، قاَل: فرَيفعوَن رؤوَسهم فَينظروَن إليه ويَنظُر إليهم«. قاَل: »وََيتجُب عنهم فَيبقى نورُه  58َربٍّ رَِحيٍم{ ]يس:   قَ ْواًل ِمنْ 

مث يبعُث إليهُم منادايً فُيناديهم بصوٍت ُيسمُعهم َأمَجعني فيقوُل: اي أهَل اجلنِة، اي أهَل املُلِك   وبركُته عليهم وعلى دايرِهم.
؟ فيقولوَن: سبحاَن ربِّنا! قد َرضينا عنه الرِّضا الدائِم والنعيمِ   املُقيِم واحلياِة اليت ال َموَت فيها، إنَّ ربَّكم ليقوُل: َأرضيُتم عينِّ

كلَّه، فيقوُل: اي أهَل اجلنِة، فإنَّ ربَّكم يقوُل: هل لكم ِمن حاجٍة؟ فيقولوَن: سبحاَن ربِّنا! قد َأعطاان حواِئَجنا وفوَق  
يقوُل: اي أهَل اجلنِة، فإنَّ ربَّكم يقوُل: فإيّنِ سُأعطيُكم ِرضواين، وذلَك قولُه تعاىل: }َوِرْضَواٌن ِمَن اَّللَِّ َأْكرَبُ{ حواِئِجنا، ف

 . [، فتَ َتعاظُم اجلنُة ويزداُد كلُّ شيٍء فيها َأضعافاً ُحْسنًا«72]التوبة:  
 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
 [ مسندُ جاريةَ بنِ ظُفَرٍ  41] 

ه يُقاُل له: حنظلُة بُن قيٍس قتاٌل يف   -  1417 عن منراَن بِن جاريَة بِن ظُفٍر، عن أبيه، أنَّه هاَج بيَنه وبنَي رجٍل ِمن َبين عمِّ
النيبِّ صلى هللا عليه وسلم  مسرح )كذا؟(، وأنَّ حنظلَة َقطَع يَد جاريَة بِن ظُفٍر ِمن وسِط ذراِعِه الُيمىن، فاخَتَصما فيها إىل 

ا مَييين، قاَل: »ُخذْ   ِديَ َتها وهو ابملدينِة، فسأَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم جاريَة َأن يَهَب له يَده، فقاَل: اي رسوَل هللِا إهنَّ
 بُورَك لَك ِفيها«. 

ا اصطََلحا قاَل جاريُة للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم: ما َترى يف غ ه؟( ألتكث ََّر  قاَل: فلمَّ الٍم ابَتعُتُه ِمن سيبِّ العنرِب مل أَلتمْس )ِبمِّ
َلُه ِمن القوِم حيُث كاَن بَيين وبنَي حنظلَة الذي كاَن، فادَّعيُت أنَّه اْبين، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأرى َأن تنح

 . «، قاَل: ففَعَل، َأعتَقُه وحَنَلهُ وحُتسَن حنَلُه وتُعِتَقه، فإْن ماَت ورثَتُه، وإْن ُمتَّ ورَثكَ 
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 وهو متروك.  # اإليماء: تفرد به دهثم بن قران
 

ُه، فاختَصَم  -  1418 عن منراَن بِن جاريَة بِن ظُفٍر، عن أبيه، أنَّ عبدًا مَملوكاً خرَج فلقَي رجاًل فقَطَع يَده، مث لقَي آخَر فشجَّ
النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فبدَأ املقطوُع فتكلََّم، فَأخَذ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم العبَد  إىل َموىل العبِد واملقطوُع واملشجوُج 

 فدفَعُه إىل املقطوِع، مث استَ ْعدى املشجوُج، فَأخَذ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم العبَد ِمن املقطوِع فدفَعُه إىل املشجوِج، فذهبَ 
 . يَء لهاملشجوُج ابلعبِد ورجَع املقطوُع ال ش

 وهو متروك.  # اإليماء: تفرد به دهثم بن قران
 
 [ مسندُ جُبريِ بنِ مُطعمٍ القرشيِّ 43]   

 عن ُجبرِي بِن ُمطعٍم، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ الَفرَْع ِمن ولِد آدَم اأَلوَّلنَي ابنا كالِب بِن مرَة ُقصيٌّ  -  1423
، وهو أوُل َمن عبَد البيَت بعَد كالِب بِن ُمرَة«وزهرُة وفاطمُة بنُت سعِد بِن سيلٍ     .  األزديِّ

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

عن ُجبرِي بِن ُمطعٍم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف قوِلِه تبارَك وَتعاىل: }َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد{ ]الربوج:  -  1424
 . [ قاَل: »الشاِهُد يوُم اجلُمعِة، واملَشهوُد يوُم عرفَة«3

 السند تالف[. ] # اإليماء:
 

عن ُجبرِي بِن ُمطعٍم قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »أان حممٌد وأمحُد واملَُقفَّى واحلاِشُر ونيبُّ الرمحِة   -  1425
   .ونيبُّ املَلحمِة«

 إسناده صحيح[.  ] # اإليماء:
 

عن ُجبرِي بِن ُمطعٍم قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َفْخَم الرأِس واللِّحيِة، حسَن الثغِر، مشرابً محرًة،   -  1426
ا مَيشي يف َصبٍب، مل  يُ َر  طويَل املَسربِة، مسنَي الكفنِي والقدمنِي، ضخَم الَكراديِس، ال طويل وال قصري، يتَكفَّأُ يف املشيِة كأمنَّ

 . بعَده ِمثُله صلى هللا عليه وسلم قبَله وال 
ف. # اإليماء:   قيس بن الربيع ضعِّّ

 
   عن ُجبرِي بِن مطعٍم قاَل: قيَل اي رسوَل هللِا، ماَت فالٌن، قاَل: »أَبَغَضُه هللاُ، كاَن يُبغُض قريشًا«. -  1427

 (.6785وقاص. وانظر الضعيفة )اختلف فيه على الزهري، فقيل عنه مرساًل، وقيل عنه عن سعد بن أبي # اإليماء: 
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 البَجليِّ   عبد اهلل [ مسندُ جريرِ بنِ  44] 
عن جريٍر قاَل: كنُت آِخَر الناِس إسالماً، فحفظُت ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أربعاً: »ال صالَة يف   -  1428

م عزَّ وجلِّ يف اجلنِة غدوًة وعشّياً  العيديِن قبَل صالِة اإلماِم، وال ذبَح يوَم النحِر حَت ُيصلَِّي اإلماُم، وال ناُس يَنظروَن إىل رهبِّ
 .كما يَنظروَن إىل الشمِس والقمِر ِمن غرِي سحاٍب، ورأيُتُه مسَح على ُخفيه بعَد نزوِل املائدِة«

 إسناده تالف.  # اإليماء:  
 

، أنَّ نفراً ِمن ُعرنَة قِدموا على رسوِل هللِا فَشكوا مرضاً هِبم، فَأَمرهم أْن يَ ْلحقوا إببِل  -  1430 عن جريِر بِن عبد هللا البجليِّ
وا قَتلوا  الرُّعاَة واستاُقوا اإلبَل إىل بالِدهم، قاَل جريٌر: فبَ َعثين رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف  الصدقِة، حَت ِإذا ما َصحُّ

طعْت نفٍر ِمن املسلمنَي فَأَصْبناهم دوَن بالِدهم، فجْئنا هِبم إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فأَمَر النيبُّ صلى هللا عليه وسلم فقُ 
َبخِة، قاَل: فكانوا َيستسقوَن املاَء ويقوُل النيبُّ عليه السالم: »الناُر ال ناُر«،  أَيديهم وأرجُلهم ومسََّر أعيَنهم وأَلقاهم يف السَّ

 حَت َماتوا. 
  ( مختصرًا وقال: رواه الطبراني وفيه 294/ 6صحيح دون قوله: النار النار، فإسناده المصنف ضعيف[. وهو في المجمع )]  # اإليماء:

 موسى بن عبيدة وهو ضعيف. 
 

ُب ِبه عباَدُه«  عبد هللاعن جريِر بِن  -  1432  .قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »املرُض سوُط هللِا يف األرِض يُؤدِّ
 : ضعيف.(5927ضعيف الجامع ) # اإليماء: 

 
، عن جريِر بِن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا َأاتُكم كرمُي قوٍم فَأكرِموُه« -  1435 عيبِّ  .عن الشَّ

 ( بطرقه وشواهده. 1205الحسن بن عمارة متروك. والحديث قواه األلباني في الصحيحة )# اإليماء: 
 

، قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إيّنِ قارٌئ عليُكم سورَة }َأهْلَاُكُم{، فَمن َبكى عبد هللاعن جريِر بِن  -  1437
وِمنا َمن مل يقدْر يَبكي، فقاَل الذيَن مل يَ ْبكوا: اي رسوَل هللِا، َجهْدان أْن نَبكَي فلم نقدْر  فَله اجلنُة«، فقرَأها فِمنا َمن َبكى 

 نَبكي، فقاَل: »إيّنِ قارئُها عليُكم اثنياً، فَمن َبكى فله اجلنُة، وَمن مل يقدْر َأْن يَبكَي فليتباَك«. 
 بمرة.  (: وهذا إسناده ضعيف19/ 5قال البيهقي في الشعب )# اإليماء: 

 
الَبجليِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يَبعُث هللاُ عزَّ وجلَّ العاملَ والعابَد يوَم  عبد هللاعن جريِر بِن  -  1438

 القيامِة، فُيقاُل للعابِد: ادُخل اجلنَة، ويُقاُل للعامِل: اثبْت أنَت حَت َتشفَع للناِس ملا أحسنَت أدهَبَم«.
 .َأظنُّه: كما أحسنَت إليهمكذا قاَل و 
 حبيب بن أبي حبيب كاتب مالك متروك كذبه أبوداود وغيره.# اإليماء: 
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عن جريِر بِن عبد هللا قاَل: قاَل يل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َأال تُرْحين ِمن ذي اخلََلَصِة«، يَعين صنم كاَن   -  1439
 . يُعبُد، فخرجُت يف ِمئتنِي ومخسنَي ِمن َأمحَس، فخرَج النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ُيشيِّعين

 صحيح[.  ]  # اإليماء:
 

ا انَتهينا إىل ُقْطَربُّل، قاَل: أيُّ قريٍة هذه؟ قلُت:   -  1441 عن أِب عثماَن، عن جريِر بِن عبد هللا قاَل: كنُت أسرُي معه فلمَّ
نَي  ُقْطَربُّل، قاَل: َفَضَرب َبْطَن فرِسِه حَت وَقَف هِبا، مث قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقول: »تُ ْبىَن مدينٌة ب

َجيِل وُقْطَربُّل والصََّراِة، جُتََْب إليها خزائُن األرِض وَجَباِبَرهُتا، خُيَْسُف ِبهِلها، فَ َلِهَي َأْسرَُع َهَوايًَّ ِدجلَة   ِبهِلها من الَوَتِد  والدُّ
 . احلديِد يف األرِض الرَّخوِة« 

بقول أحمد بن حنبل: ليس لهذا الحديث (، وتكلم على طرقه، وختم 912( إلى )897أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 
 أصل. 

 
 [ مسندُ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ 45] 

عن جعفِر بِن أب طالٍب، أنَّ انساً ِمن أصحاِب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم َدخلوا على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم  -  1444
 قُ ْلحاً، فقاَل: »َما يل أراُكم قُ ْلحاً اْستاكوا، فلوال أْن َأشقَّ على أُميت أَلمرهُتم ابلسواِك عنَد كلِّ صالٍة«. 

 
أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن إذا نزَل ِبه كرٌب قاَل: »ال إلَه إال هللاُ احلكيُم الكرمُي،  عن جعفِر بِن أب طالٍب، -  1445

 . ال إلَه إال هللاُ ربُّ العرِش العظيِم، واحلمُد هلِل ربِّ العاملنَي«
ف، والحديث أخرجه أحمد من طريق محمد بن عجالن عن عبد الرحمن# اإليماء:  بن   عبد هللامحمد بن كعب عن   بن ثابت بن ثوبان ضعِّّ

 (.10251جعفر عن علي بن أبي طالب مرفوعًا، انظر المسند الجامع )
 
 بنِ سفيانَ البَجليِّ   عبد اهلل [ مسندُ جندبِ بنِ  46] 

ا ُعمَل املنرُب   عبد هللاعن جندِب بِن  -  1448 قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم خيُطُب إىل خشبٍة يف املسجِد، فلمَّ
 . حنَّْت إليه حننَي الناقَة اخلَلوِج إىل ولِدها، حَت َأاتها فاْحَتَضنها فسكَنتْ 

. عبد هللاأبي كرب، عن جابر بن  ( من طريق أبي إسحاق عن سعيد بن293/ 3هكذا في المطبوع: جندب، والحديث عند أحمد )# اإليماء: 
 وهللا أعلم. 

 
بِن طلحَة بِن َكريٍز اخلزاعيِّ قاَل: إيّنِ لعنَد احلسِن ِإذ جاَءه رجٌل ِمن أهِل الشاِم فقاَل: الطاعُة   عبيد هللاعن  -  1450

ثين جندُب بُن  َث، حدَّ : أيَن الطاعُة، أيَن الطاعُة؟ قاَل: إنَّكم َقد أَبيُتم إال َأن ُأحدِّ ، أنَّه  عبد هللاالطاعُة، فقاَل الشاميُّ البجليُّ
   صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »يُؤتى يوَم القيامِة ابلقاتِل واملقتوِل واآلِمِر، فيقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ للقاتِل: ملَ قتلَتُه؟مسَع رسوَل هللاِ 
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 فيقوُل: أَمَرين فالٌن، فيقوُل: َتِعْسَت«. 
 قال احلسُن: فما ظنُّكم به؟ َتِعَس وهللِا يف الناِر تعسًة ال يَرتفُع ِمنها أبدًا. 

اتهمه جماعة مع أنه كان عابدًا. وفي اإلسناد األول عبيد هللا بن طلحة بن كريز لم يوثقه غير ابن حبان. ومدار  اء: عمرو بن عبيد # اإليم
 اإلسنادين على ابن إسحاق وهو مدلس. 

 
الَبجليِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا َأخذُُت الساحَر فاقْ ُتلوه«، مث   عبد هللاعن جندِب بِن  -  1451

اِحُر َحْيُث أََتى{ ]طه:   . [، قاَل: »ال أيَمُن حيُث ُوِجَد« 69قرَأ: }َواَل يُ ْفِلُح السَّ
 .معاذ الصائغ لم أتبينه أبو # اإليماء:

 
ُر العلَج   -  1454 عن جندٍب قاَل: ُكنا ُنصيُب ِمن مثاِر أهِل الذمِة وَأعالِفهم وال ُنشارُِكهم يف ِنسائهم وَأمواهِلم، وُنسخِّ

 . يَهدينا إىل الطريقِ 
 ( مختصرًا بذكر تسخير العجم.215/ 3هو في المجمع ) # اإليماء:

 
: ال تدُخل  أبو بكررضَي هللاُ عنه مَع رسوِل هللِا إىل الغاِر وقاَل له   أبو بكرعن جندِب بِن سفياَن قاَل: ملَّا انطلَق  -  1456

الغاَر فأصاَب يديِه شيٌء، فجَعَل ميَسُح الدَم عن إْصبِعِه وهو يقوُل:   أبو بكر الغاَر اي رسوَل هللِا حَت َأْسَتربَئُه، قاَل: فدخَل 
 . َلقيتِ  ال إصبٌع َدميِت ويف سبيِل هللِا ماهْل أنِت إ
هو في الصحيحين من طريق أبي األسود بلفظ: بينما النبي صلى هللا عليه وسلم يمشي إذ أصابه حجر فعثر فدميت إصبعه  # اإليماء: 

 (. 3200. ، انظر المسند الجامع )فقال.
 

 َتصنعوَن برجٍل يَنجو ويَهلُك أتباُعُه؟«  عن جندٍب، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قال: »كيفَ  -  1459
 . إسناده ضعيف جداً # اإليماء: 

 
 [ مسندُ جندرةَ أبي قِرْصافةَ 47] 

ِقرصافَة وهو صائٌم فقلُت َله: تغدَّ ِعندي اليوَم، فقاَل أَما ِإين كنُت   عن َيىي بِن حباَن الَبكريِّ قاَل: جاَءين أبو -  1461
ُكنا نفعُل ذلَك على عهِد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، كاَن ُيصبُح أحُدان صائماً، فَيغشى الرجَل َأصبحُت صائماً، ولكنَّا  

 ِمن أصحاِبِه، فيعزُِم عليه أْن أيُكَل عنَده، مث يفطُر، مث يُويف يوماً مكانَُه.
 

وكاَن النيبُّ صلى هللا عليه   -ِقرصافَة صحبٌة وكانْت أَلب  -ِقرصافَة َجندرَة  عن حممِد بِن عامٍر قاَل: حدثنا أبو -  1462
ِد الروِم  وسلم قْد كساُه بُرنساً، وكاَن الناُس أيتونَُه فَيدعو هلم ويُبارُك فيهم فُتعرُف الربكُة ِفيهم، وكاَن ألب ِقرصافَة ابٌن يف بال

: اي ِقرصافُة الصالة، قاَل: فيقوُل قرصافُة ِمن ِقرصافَة ِإذا َأصبَح يف السجِن بعسقالَن اَندى َِبعلى صوتِهِ  غازايً، فكاَن أبو
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 بالِد الروِم: لبيَك اي أَبتاُه، فيقوُل أصحابُُه: وََيَك، ِلمْن تُنادي؟ فيقوُل: أَلب وربِّ الكعبِة يوِقُظين للصالِة.
سورَة تبارَك مث قاَل: اللهمَّ ربِّ   ِقرصافَة: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن آوى إىل فراِشِه مث قرأَ  قاَل أبو

َن، بلِّْغ روَح حممٍد احِللِّ واحلرِم، وربَّ البلِد احلراِم وربَّ الركِن واملَقاِم، وربَّ املَشعِر احلراِم، وحبقِّ كلِّ آيٍة أَنزلَتها يف شهِر رمضا
حممدًا فَيقوال َله ذلَك، فيقوُل صلى هللا عليه وسلم: وعلى فالِن  ِمىنِّ حتيًة وسالماً، أربَع مراٍت، وََكَل هللاُ ِبه املَلكنِي حَت أْيتيا 

 .بِن فالٍن ِمين السالُم ورمحُة هللِا وبركاتُُه«
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
 [ مسندُ احلارثِ بنِ بدلٍ 48] 

عن احلارِث بِن بدٍل قاَل: شهدُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم ُحننٍي فاهنَزَم َأصحابُه َأمجعوَن إال العباَس   -  1466
وأاب سفياَن بِن احلارِث، فرَمى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُوجوَهنا بَقبضٍة ِمن األرِض فاهنََزموا، فما ُخيَِّل   عبد املطلب بَن 

   . جرًة وال حجرًا إال هو يف آاثِرانإيلَّ أنَّ ش
 ...(: تابعي ال صحبة له، جاءت عنه رواية موهومة فذكره جماعة في الصحابة191/ 2قال الحافظ في اإلصابة )# اإليماء: 

 البر قوله: ال يصح الحديث لكثرة اضطراب الشعيثي فيه. ثم نقل عن ابن عبد
 
 [ مسندُ احلارثِ بنِ احلارثِ األَشعريِّ  49] 

، أنَّ جربيَل عليه السالُم أتى رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو حُمتيب فوضَع يديِه على   -  1467 عن احلارِث األشعريِّ
 تعبَد هللَا وال تشِرَك بِه شيئاً،  رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »اي حممُد أسِلْم«، قاَل: »وَما اإلسالُم؟« قاَل: َأنْ  رُكَبيت

وجنِتِه وانرِِه   وتؤِمَن ابهلِل واليوِم اآلخِر، قاَل: »وَما اإلمياُن؟« قاَل: »أْن ُتؤمَن ابهلِل عزَّ وجلَّ ومالئكِتِه وكتِبِه ورسِلِه وقضائِهِ 
عليه وسلم: »اي جربيُل، َمَت الساعُة؟« قاَل:   وقدرِِه خريًا وشرًا«، قاَل: اي حممُد، قد آمنُت هبذا، قاَل رسوُل هللِا صلى هللا

 .ِإذا رأيَت اأَلَمَة قد َولدْت سيَِّدها، ورأيَت رُعاَة الغنِم احلُفاَة اخلناَع العاَلَة يَ َتطاَولوَن يف البُنياِن فانتظْر«
 صحيح وإسناده حسن[.]  # اإليماء:

 
 البَجليِّ    عبد اهلل [ مسندُ احلارثِ بنِ  51] 

الَبجليِّ بعشريَن ألَف درهٍم، وقاَل َله: إنَّ  عبد هللاعن معبٍد اجلُهينِّ قاَل: بَعَثين الضحاُك بُن قيٍس إىل احلارِث بِن  -  1469
ُه  ، وأخربتُ أمرَي املؤمننَي أمَر َأن تُنفَق هذِه الدراهَم، فاستِعن هِبا، فانطلقُت ِإليه فقلُت: َأصلَحَك هللاُ، إنَّ األمرَي بَعَثين إليكَ 

بِن عوميٍر، فقاَل: نَعم، قلُت: أَمَرين أْن أسأَلَك عن الكلماِت اليت   عبد هللاأمَرها، قاَل: فقاَل: َمن أنَت؟ فقلُت: َأان معبُد بُن 
 قاهَلنُّ احلرُب يوَم ماَت رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقاَل: 

و أومن أنَّه ميوُت مل أفارْقُه، قاَل: فَبينا َأان ذاَت يوٍم ِإذ قاَل احلرُب: ماَت  إنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم بَعَثين إىل اليمِن، ول
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  رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم َكذا وَكذا، قاَل: فلم ألَبْث إال يسريًا حَت جاَء كتاُب أب بكٍر أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا
  يل خليفًة بعَدُه، فباِيْع من قَبلَك، عليه وسلم قْد ماَت يف ذلَك اليوِم، فباَيَع الناسُ 

إنَّ   قاَل: فأرسلُت إىل احلرِب فقلُت: إنَّ رجاًل أخرَبين مبثِل هذا يف ذلَك اليوِم فَخليٌق أْن يكوَن عنَده علٌم، فجاَءين فقلُت َله:
فقاَل: إانَّ جنُدُه أنَّه نيبٌّ ميوُت يوَم َكذا ما قلَت كاَن حّقاً، فقاَل: ما كنُت أَلكِذَبَك، قاَل: فقلُت َله: فِمن أيَن علمَت ذلَك؟ 

   .وَكذا، قاَل: فقلُت: كيَف يكوُن األمُر بعَده؟ قاَل: َتستديُر رَحاُكم مخساً وثالثنَي سنًة، ما زاَد يوماً 
 بن عمرو وهو متروك. (: وقصة الحارث هذه في إسنادها حماد581/ 1قال الحافظ في اإلصابة )# اإليماء: 

 
 احلارثِ بنِ عَمرو السَّهميَّ [  52] 

بِن احلارِث، عن أبيه، أنَّه رَأى رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف حجِة الوداِع وحَضَرُه َأعراٌب،   عبد هللاعن  -  1470
غفْر لنا«، قاَل: فَأهوى  لنا«، فقلُت: ادُع هللَا يل، قاَل: »اللهمَّ ا ، ادُع هللَا يل، فقاَل: »اللهمَّ اغفرْ اي رسوَل هللاِ فقاَل: قلُت: 

 رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بيِدِه إىل وجِهِه فمَسَحُه ِمن رََهٍج به، قاَل: فلم تزْل يف وجِهِه نضرٌة.
، َل هللاِ اي رسو ، ما تقوُل يف الَعتريِة؟ قاَل: »َمن شاَء أعرَتَ وَمن شاَء مل يَعرْت«، قاَل: اي رسوَل هللاِ قاَل: فقاَل رجٌل ِمن األعراِب:  

   .ضحيٌة«ما تقوُل يف الَفرِْع؟ قاَل: »َمن شاَء فَ رََّع وَمن شاَء مل يُفرِّْع«، قاَل: فما تقوُل يف اأُلضحيِة؟ قاَل: »يف كلِّ سائِمٍة أُ 
بيده إلى من وجه آخر عن الحارث بن عمرو ليس فيه: فأهوى  -( 3225كما في المسند الجامع )  -هو عند النسائي وغيره   :# اإليماء

 ( بنحوه. 402/ 9وهذا القدر في المجمع ) وجهه فمسحه من رهج به.
 
 [ مسندُ حازمِ بنِ حزامٍ اجلُذاميِّ  58] 

عن حازِم بِن حزاٍم اجلُذاميِّ قاَل: أَتيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم بصيٍد اصطدتُُه، شاٍة ِمن اأَلروى، فَأهديُتها   -  1476
 صلى هللا عليه وسلم وَأكَل ِمنها، وَكساين عمامًة عدنيًة، وقاَل يل: »ما امُسَك؟« قلُت: حازٌم، قاَل:  إليِه، فَقِبَلها رسوُل هللاِ 

 .»لسَت حبازٍم، ولكنََّك ُمطعٌم«
 مدرك بن سليمان وأباه وجده لم أجد لهم ترجمة[. ] # اإليماء:

 
 [ مسندُ حاطبِ بنِ أبي بَلتعةَ 59] 

ا زاَرين يف َحيايت، وَمن ماَت يف أحِد  -  1477 عن حاطٍب قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َمن زَاَرين بعَد َمويت فكأمنَّ
 . احلَرمني بُعَث يوَم القيامِة ِمن اآلمننَي«

 [.  اسناده واه جدا] # اإليماء:
 
 [ مسندُ حُبْشيِّ بنِ جُنادةَ السَّلويلِّ  60]   
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 . عن ُحْبشيِّ بِن ُجنادَة قاَل: َأان ركزُت الُعكازَة ُقداَم رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم لُيصلَِّي ِإليها -  1478
 مدلس وقد عنعن.  أبو إسحاققعنب لم يوثقه غير ابن حبان، و # اإليماء:  

 
نوا اهلَجنَي،   -  1484 عن حبيِب بِن َمسلمَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم ُحننٍي: »َعّرِبوا الَعربَّ وَهجِّ

 .للَفرِس َسهماِن، وللَهجنِي َسهٌم«
 : ضعيف.(3860الضعيفة ) # السلسلة 

 
 [ مسندُ احلجاجِ بنِ عامرٍ الثُّمايلِّ 65]   

كم وكثرَة السؤاِل    - وكاَن ِمن أصحاِب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم  - عن احلجاِج بِن عامٍر الثُّمايلِّ  -  1487 قاَل: »إايَّ
ن  وإضاعَة املاِل وقيَل وقاَل، وَأْن يُعطَي أحدُكم الفضَل خرٌي له، وِإن مُيِسَك شرٌّ له، وال يَلوُم هللاُ على الَكفاِف، وابدْأ مبَ 

   .ُه رَفعه إىل النيبَّ صلى هللا عليه وسلمَتعوُل«، َأحسبُ 
 (.31/ 2، نزل الشام، له صحبة. انظر اإلصابة )عبد هللاعداده في أهل حمص، قال البخاري: ويقال ابن  :# اإليماء

 
 [ مسندُ حذيفةَ بنِ أسيدٍ أبي سرحيةَ الغفاريِّ 67] 

أهلَّ شهُر رمضاَن: »لو يعلُم   عن أب سرَيَة الِغفاريِّ أنَّه مسَع النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل ذاَت يوٍم وقدْ  -  1490
ثنا اي رسوَل هللِا، فقالَ    العباُد ما يف شهِر رمضاَن لََتمىنَّ العباُد أْن يكوَن شهُر رمضاَن سنًة«، فقاَل رجٌل ِمن ُخزاعَة: حدِّ

هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ اجلنَة َتزيَُّن لشهِر رمضاَن ِمن رأِس احلوِل إىل احلوِل، حَت إذا كاَن أوُل ليلٍة ِمنه هبْت  رسوُل 
، اجعْل لَنا ِمن عباِدَك يف هذا الشهرِ    ريٌح ِمن حتِت العرِش، فصفَّقْت ورُق اجلنِة، فنظَر احلوُر العنُي إىل ذلَك فُقلَن: اي ربِّ

فَما ِمن عبٍد وال َأَمٍة صاَم شهَر رمضاَن إال زوََّجُه هللاُ عزَّ وجلَّ ِمن احلوِر العنِي، يف    تقرُّ أعيُ ُننا هِبم وتقرُّ أعيُنهم بِنا،أزواجاً 
عوَن حلًة، ليَس ِمنها  خيمٍة ِمن ُدرٍَّة جُموفٍة مما نعَت هللاُ عزَّ وجلَّ بِه احلوَر العنَي املَقصوراِت يف اخلياِم، على كلِّ امرأٍة منُهن سب

  حلٌَّة على لوِن اأُلخرى، وتُعطى سبعنَي لوانً ِمن الطيِب، ليس ِمنه لوٌن ُيشبُه اآلَخَر، كلُّ امرأٍة منُهن على سريٍر ِمن ايقوتٍ 
رِّ، على سبعنِي فراشاً بطائُِنها ِمن إستربٍق، وفوَق السبعنَي فراشاً سبعوَن أريكًة، ولكلِّ امرأةٍ   منُهن سبعوَن ألَف موشحٍة ابلدُّ

وصيفٍة ُتدُمها، وسبعوَن ألَف َوصيٍف لزوِجها، مع كلِّ وصيٍف صفحٌة ِمن ذهٍب فيه لوٌن ِمن الطعاِم ُيُد آلخرِِه ِمن اللذِة  
األمحِر، هذا مثَل ما ُيُد ألوَِّلِه، ويُعطى زوُجها مثَل ذلَك على سريٍر ِمن ايقوتٍة محراَء عليِه سواراِن ِمن ذهٍب ُمرصٍع ابلياقوِت 

 . لكلِّ َمن صاَم شهَر رمضاَن ِسوى ما عمَل ِمن احلسناِت«
 إسناده شديد الضعف، وقد حكم على الحديث بالوضع[. ] # اإليماء:

 
وكانْت له صحبٌة وهو ابُن   -عبيدَة بُن حذيفَة على أب َسرَيَة   عن أب ُحذيفَة األنصاريِّ قاَل: دخلُت أان وأبو -  1492

عبيدَة بُن حذيفَة، قلُت: َحدثين ما مسعَت ِمن أب حذيفَة قاَل: قاَل:   فقاَل يل: َمن هذا؟ فقلُت: هذا أبو -  عمِّ أب ذرٍّ 
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  طلبُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فَ َوجدتُه يف حائٍط ِمن حوائِط املدينِة انئماً حتَت شجرٍة أو خنلٍة فكرهُت َأْن أوقظَُه فوجدتُ 
و قاَل نقيضاً، فاستيقَظ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل يل: »أَبِشْر ابجلنِة والثاين والثالث  َعسيباً فكسرتُُه فسمعُت أ

َرُه ابجلنِة، مث جاَء عثماُن ففَعَل مثَل ذلَك    أبو بكروالرابع«، قاَل: فجاَء  فاستأَذَن ِمن وراِء احلائِط، فردَّ عليه السالَم وبشَّ
َرُه ابجلنِة، مث جاَء عليٌّ ففعَل مثَل ذلكَ   . وبشَّ

 ضعيف اإلسناد من هذا الوجه[. ]  # اإليماء:
 
 [ مسندُ حذيفةَ بنِ اليَمانِ العَبْسيِّ 68] 

عن سعيِد بِن املُسيِب، عن حذيفَة بِن الَيماِن قاَل: دخلُت على رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم يف مرِضِه الذي  -  1495
، فأردتُّ َأن ُأحنَيُه وَأجلَس مكانَُه، فقلُت: اي أاب احلسِن، ما َأراَك إال تعبَت يف لي  لِتِك هذه،  قُبَض فيه فرأيُتُه يَ َتسانُد إىل عليٍّ

 فُأعيُنَك، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َدْعه، فهو أحقُّ مبكانِِه منَك، ادُن اي حذيفُة، َمن شهَد َأن ال  فلو تَنحيَّتَ 
اجلنَة«،  إلَه إال هللاُ وحَدُه ال شريَك له وأنَّ حممدًا عبُدُه ورسولُُه دخَل اجلنَة، اي حذيفُة َمن أطعَم مسكيناً هلِل عزَّ وجلَّ دخَل 

ْث ِبِه«قلُت:  ُث ِبه؟ قاَل: »بْل حتدَّ  . اي رسوَل هللِا، َأكُتُم هذا َأم َأحتدَّ
   .إسناده ضعيف[] # اإليماء:

 
عن نعيِم بِن أب هنٍد، عن حذيفَة قاَل: دخلُت على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف مرِضِه فرأيُتُه يَهمُّ ابلقعوِد  -  1496

دنو منَك؟  وعليٌّ عليه السالُم عنَده مَييُد ِمن النُّعاِس، فقلُت: اي رسوَل هللِا، ما َأرى علّياً إال قْد ساَهَرَك يف ليلِتِه هذه، أفال أَ 
 : »عليٌّ َأوىل بذلَك«، َفَدان ِمنه عليٌّ عليه السالُم فساَنَدُه، فسمعُتُه يقوُل: »َمن ُخَتَم له إبطعاِم مسكنٍي حُمتسباً على هللاِ قالَ 

 حُمتسباً  عزَّ وجلَّ دخَل اجلنَة، َمن ُختَم له بصوِم يوٍم حُمتسباً على هللِا عزَّ وجلَّ دَخَل اجلنَة، َمن ُختَم له بقوِل ال إلَه إال هللاُ 
 . على هللِا عزَّ وجلَّ دخَل اجلنَة«

 (. 1645أورده األلباني في الصحيحة )# اإليماء: 
 

عن أب املسهِر، عن حذيفَة قاَل: دخلُت على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو مريٌض يف مرِضِه الذي ماَت   -  1497
: أال َتدُعين   فيه وعليٌّ قد أسنَدُه إىل صدرِِه، فقلُت: َِبب وأُمي أنَت اي رسوَل هللِا، كيَف جَتُدَك؟ قاَل: »صاحلٌ«: قلُت لعليٍّ

فُأسنُد رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم إىل َصدري، فإنَّك قْد سهرَت وأعييَت، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال،  
«، فدنوُت ِمنه، فقاَل: »اي   حذيفُة َمن ُختَم له بصوِم يوٍم يَبتغي ِبه وجَه هللِا أدخَلُه هللاُ  هو أحقُّ بذلَك، اي حذيفُة ادُن مينِّ

؟ قاَل:  اجلنَة، اي حذيفُة َمن ُختَم له بصدقٍة على مسكنٍي يَبتغي ِبه وجَه هللِا أدخَلُه هللاُ اجلنَة«، قلُت: َِبب وأُمي، ُأعِلُن َأم  ُأِسرُّ
 »بْل َأعِلْن«. 

: ، وزاَد الشجريُّ    .»اي حذيفُة، َمن ُختَم له بال إلَه إال هللاُ خُملصاً أدخَلُه هللاُ اجلنَة«   لفُظ الطربايّنِ
 .هو عند أحمد مختصراً  :# اإليماء
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عن رِبعيِّ بِن حراٍش، عن حذيفَة قاَل: دخلُت على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف اليوِم الذي قُبَض فيه   -  1498

رُّ هذا  فقاَل يل: »اي حذيفُة، َمن ُكتَب له عنَد املوِت بشهادِة َأن ال إلَه إال هللاُ صادقاً دخَل اجلنَة«، فقلُت: اي رسوَل هللِا، ُأسِ 
 . »بل َأعلْنه«. قاَل: فإنَّه آلِخُر شيٍء مسعُته ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأم ُأعلُنه؟ قاَل:

 الحسن بن أبي جعفر ضعيف. وهو عند أحمد مختصرًا.   # اإليماء:
 

عن حذيفَة بِن الَيماِن قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن شهَد أْن ال إلَه إال هللاُ وحافَظ   -  1499
ُه بشيٍء ِمن  على صالِة الفجِر ومل يَ تَ َندَّ بدٍم حراٍم، فإنَّه يف ذمِة هللِا، فَمن استطاَع ِمنكم أْن يَ ْلقى هللَا يوَم يَلقاُه وليَس َيطلبُ 

 .ِته فليفَعْل، فإنَّ هللَا ليَس بتارٍك شيئاً ِمن ِذمِتِه عنَد أحِد خلِقِه«ذمَّ 
 

عن حذيفَة بِن اليماِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يَرى عبٌد َحقيقَة اإلمياِن حَت يُؤثَر احلقَّ   -  1500
ُث ِبه غريُُه، وحَت الت حيُث َيضرُُّه على الباطِل حيث يَنفُعُه، وحَت يَتقَي ِمن الك    . عُدَو مقالَُتُه ُمنتهى علِمِه« َ ذِب ما يَتحدَّ

 إبراهيم بن هشام الغساني متروك. :# اإليماء
 

   .عن حذيفَة قاَل: ُكنَّا نتعلَُّم اإلمياَن قبَل أْن نتعلََّم القرآَن، وإنَّكم َتعلَّموَن القرآَن قبَل أْن َتعلَّموا اإلميانَ  -  1501
 إسناده ضعيف. # اإليماء: 

 
   .عن حذيفَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »بكاُء املؤمِن ِمن قلِبِه، وبكاُء املُنافِق ِمن هاَمِتِه« -  1502

 ضعيف[. # اإليماء: ] 
 

 عن حذيفَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خلَق هللاُ َتعاىل كلَّ صانٍع وَصنعَتُه«. -  1503
به أهُل  ويف روايِة أب خالٍد األمحِر: »املعروُف كلُّه صدقٌة، وإنَّ هللَا عزَّ وجلَّ صانٌع كلَّ صانٍع وَصنعَتُه، وإن آِخَر ما تعلََّق 

 . َة: ِإذا مل َتستحي فاصَنْع ما شئَت« اجلاهليِة ِمن كالِم النُّبو 
(.  197/ 7وهذا القدر في المجمع ) ( بدون قوله: خلق هللا كل صانع وصنعته.3328( )3304هو في المسند الجامع )  :# اإليماء

 (.1637وصححه األلباني في الصحيحة )
 

عن حذيفَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِصنفاِن ِمن أُميت َلعَنهما هللاُ على لساِن سبعنَي نبيًَّا«، قيَل  -  1504
 فيه عمٌل«. وَمن ُهم اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »الَقدريَُّة واملُرِجَئُة«، قلُت: َما املُرِجئُة؟ قاَل: »الذين يَقولوَن اإلمياُن ِإقراٌر ليَس 

 الحسن لم يسمع من حذيفة. # اإليماء:
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ا اإلمياُن كالٌم  -  1505 عن حذيفَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ِصنفاِن ِمن أُميت ِكالمُها يف الناِر: قوٌم يَقولوَن إمنَّ

ا مها صالاتِن«وِإْن َزان وِإْن سَرَق وقَتَل، وآخروَن يَقولوَن: َأوَّلينا كانوا ُضالاًل يقولوَن مخُس صلواتٍ   . يف كلِّ يوٍم وليلٍة، وإمنَّ
 عبد الوهاب بن مجاهد متروك وكذبه الثوري. # اإليماء:

 
   . عن حذيفَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم صلَّى يف نعلْيهِ  -  1506

 إسناده حسن[.# اإليماء: ]
 

ا انصرَف قاَل له: »منُذ كم   -  1507 عن حذيفَة: نظَر النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إىل رجٍل ال يُتمُّ رُكوَعه وال ُسجوَده، فلمَّ
 .« صليَّْت هذه الصالَة«، فذَكَر ُمدًة فقاَل: »ما صلَّيَت، ولو ُمتَّ على هذا ُمتَّ على غرِي فطرِة حُممٍد النيبِّ اليت ُفطَر عليها

 (. 3289و في الصحيح من طريق زيد بن وهب، عن حذيفة موقوفًا، انظر المسند الجامع )ه  # اإليماء:
 

عن حذيفَة قاَل: صلَّى بنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذاَت يوٍم صالَة الصبِح فقرَأ بنا فيها بسورِة الروِم،   -  1509
ا َقضى صالَته أقبَل بوجِهه الكرمِي على هللِا عزَّ وجلَّ مث علينا، فقاَل: »معاِشرَ   الناِس،  فُأْرِتَج عليه قراءتُه ارجتاجاً شديدًا، فلمَّ

ا يُ ْرَتجُّ على القارِئ قراءتُه لسوِء طُْهِر املُصلِّي«إذا صلَّيت  .م خلَف أَئمِتكم فَأحِسنوا طُهورَكم، فإمنَّ
 : موضوع.(2629( )1625الضعيفة ) # السلسلة 

 
حوِر،   -  1511 عن حذيفَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِمن َأخالِق النُّبوِة َتعجيُل اإلفطاِر، وأتخرُي السُّ

 . وَوضُع األَيدي يف الصالِة«
 متروك. # اإليماء: الحسن بن عمارة

 
ى ال يضرُّ وقْد علمَت أنَّ رسوَل هللِا  : عكوٌف بنَي داِرَك وداِر أب موسعبد هللاعن أب وائٍل قاَل: قاَل حذيفُة ل -  1512

: لعلََّك َنسيَت وحِفظوا، أو َأخطأَت  عبد هللاصلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال اعِتكاَف إال يف املساجِد الثالثِة«، فقاَل 
  .وَأصابوا

 ( موقوفًا على حذيفة. 173/ 2وهو في المجمع ) (.2786صحح األلباني إسناده في الصحيحة )# اإليماء: 
 

 .عن حذيفَة قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »اللهمَّ ابِرْك ألُميت يف بُكورِها« -  1513
 حديث صحيح[. ] # اإليماء:
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عن حذيفَة قاَل: اختَصَم قوٌم يف حظائَر بيَنهم، فبَ َعثين رسوُل هللِا فَ َقضيُت للذي وجدُت َمعاِقَد الُقُمِط َتليه،   -  1514
   .فأتيُت النيبَّ فأخربتُُه فقاَل: »َأصبَت«

 ناده. (: تفرد بهذا الحديث دهثم بن قران اليمامي وهو ضعيف، واختلفوا عليه في إس67/ 6قال البيهقي )# اإليماء: 
 

 .األُمِم َهلكْت يف ذلَك«عن حذيفَة قاَل رسوُل هللِا: »ال حُترِّشوا بنَي الَبهائِم، فإنَّ أُمًة ِمن  -  1517
 إسناده ضعيف.  # اإليماء:

 
قاَل: َلقيين رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل:   عن إبراهيَم بِن عبيِد بِن رفاعَة بِن رافٍع، عن أبيه، عن حذيفةَ  -  1520

«، قاَل:  اي رسوَل هللاِ ثالاًث«، كلُّ ذلَك أحِبُس َيدي، فقلُت: »إيّنِ ُجُنٌب  »َأعطين يَدَك، فحَبْسُت َيدي، فقاَل ذلَك مرَّتنِي أو
 . دَخَل أصاِبَعه يف أَصابعي فقاَل: »إنَّ املؤمَن إذا لَقَي املؤمَن حتاتَّ َخطااَيمها كما يَ َتحاتَّ ورُق الشجِر«»وِإْن«، مث أ

 . إسناده هنا إلى إبراهيم بن عبيد ضعيف# اإليماء:  
 

 . طيُته قبَل َأْن َيسأََلين«عن حذيفَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َشَغلُه ِذْكري عن َمْسأليت َأع -  1521
بن واقد أو غلطه، وهللا   عبد الرحمن(: فاإلسناد حسن عندي لوال ما يخشى من سرقة 508/ 3قال األلباني في الضعيفة )# اإليماء:  

 أعلم. 
 

عن حذيفَة بِن اليماِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن عبٍد صلَّى عليَّ وعلى أهِل بَييت إال   -  1522
 . حشَرُه هللاُ َتعاىل َمَعنا غدًا يوَم القيامِة«

 مندل بن علي ضعيف. # اإليماء:  
 

لميِّ قاَل: مجعُت مع حذيفَة ابملدائِن، فسمعُتُه يقوُل: إنَّ هللَا تعاىل يقوُل: }اْقرَتََبِت   -  1524 عن أب عبد الرمحن السُّ
اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر{ ]القمر:  [، َأال إنَّ القمَر قد انشقَّ على عهِد رسوِل هللِا، َأال وإنَّ الساعَة قد اقرتَبْت، َأال وإنَّ  1السَّ

بَق غدًا. امل  ضماَر اليوَم، والسَّ
 . قاَل: فقلُت ألب: غدًا جَتري اخليُل! قاَل: إنََّك لغافٌل، حَت مسعُتُه يقوُل: إنَّ السابَق َمن سبَق إىل اجلنِة، والغايُة النارُ 

 (. 480/ 10صححه األلباني في الضعيفة )# اإليماء:  
 

   . عليه وسلم سريًَّة وحِدي عن حذيفَة قاَل: بَعثين رسوُل هللِا صلى هللا -  1525
   إسناده ضعيف.# اإليماء: 

 
عن حذيفَة بِن اليماِن قاَل: قاَل أصحاُب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: إبراهيُم خليُل هللِا، وعيسى كلمُة هللِا  -  1526
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أوُل َمن   وروُحُه، وموسى كلََّمُه هللاُ تكليماً، فماذا ُأعطيَت اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »ولُد آدَم كلُّهم حتَت رَاييت يوَم القيامِة، وَأان
 . بواُب اجلنِة«تُفَتُح له أ
 (.2411صححه لغيره األلباني في الصحيحة )# اإليماء: 

 
عن حذيفَة قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »اْشتاَقت اجلنُة إىل أربعٍة: عليٍّ وسلماَن وأب ذرٍّ   -  1530

 .وعماِر بِن ايسٍر رضَي هللاُ عنهم«
 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
 .عن حذيفَة قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ال يَناُم حَت يُقبَِّل عرَض وجِه فاطمةَ  -  1531

 (: منكر.6414الضعيفة ) # السلسلة 
 

عن حذيفَة بِن اليماِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ فاطمَة َأحصنْت فرَجها فحرََّمها هللاُ وذرِّيَتها   -  1532
 . ناِر«عن ال

 منكر[. ] # اإليماء:
 

ه فليَس ِمن هللِا يف شيٍء،   -  1533 نيا أكرُب مهِّ عن حذيفَة بِن اليماِن، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »مَن أصبَح والدُّ
 . وَمن مل يثْق ابهلِل فليَس ِمن هللِا، وَمن مل يهَتمَّ ابملُسلمنَي عامًة فليَس ِمنهم«

 : موضوع.(309الضعيفة ) # السلسلة 
 

 عن حذيفَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قصَة الغاِر.  -  1535
 

عن حذيفَة بِن اليماِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َلرَتكنُبَّ ُسنَة أهِل الكتاِب قبَلكم َحْذَو النعِل   -  1537
حَت يَعبدوا عجَل َبين إسرائيَل؟ فقاَل: »نَعم، وعجُل  ابلنعِل، ال ُُتطئوَن وال خيطأُ لكم«، فقاَل رجٌل ِمن القوِم: اي رسوَل هللِا،

 أُمَّيت فالٌن«، قد مسَّاه صاحلٌ. 
 

عن حذيفَة بِن اليماِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يكوُن يف أُميت خسٌف وقذٌف ورجٌف وزالزُل،  -  1542
ن ِقَبِل املَشرِق، وريٌح َتقِذُفهم يف البحِر، وآايٌت ُمتتابعاٌت يتبُع بعُضها  وحّياٌت ذواُت َأجنحٍة، وريٌح محراُء، وانٌر حَتُشُرهم مِ 

حَت ابهلديَِّة واملكَس ابلزَّكاِة، ف عنَد ذلَك مُيْلي بعضاً كما يتبُع السلُك النظاَم، إذا استحلَّ أُميت اخلمَر ابلنبيِذ والرِّاب ابلبيِع والسُّ
 هلم لِيَ ْزدادوا إمثًا«. 

الثانيِة قاَل: ذكَر النيبُّ صلى هللا عليه وسلم فتناً تكوُن يف هذه األُمِة قاَل: »تكوُن العبادُة استطالًة على الناِس  ويف الروايِة 
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لوَن الرِّاب،  يُ َزخرفوَن املساجَد، ويُطّوِلوَن املناراِت، وَُيلُّوَن املصاحَف، وُيشيِّدوَن القصوَر، َويِّتخذوَن الَقْيناِت واملعازَف، وأيكُ 
 . أيُخذوَن الرِّشا، ويُِظهروَن الزِّان، وَيكتفي الّرِجاُل ابلرجاِل والنِّساُء ابلنساِء، فعنَد ذلك مُيْلي هلم لِيَ ْزدادوا إمثًا«و

 محمد بن كثير القرشي قال أحمد: حرقنا حديثه. # اإليماء:
 

اٍر، فارتفْعُت  عن عبد األعلى بِن احلكِم الكالبِّ قاَل: أَتيُت داَر َأب موسى فِإذا  -  1543 حذيفُة وابُن مسعوٍد فوَق ِإجَّ
: خلِّ عن الرجِل، فِإذا عنَدُه مصحٌف َأرسَل به عثماُن، فكاَن بيَنهم كالٌم، فذَكَر  أبو موسىَفَمَنعين غالٌم، فنازَْعُتُه فقاَل 

 أُميَة مث قاَل: كيَف أنُتم إذ ساَر املُسلموَن َمعهم الُفؤوُس واملَعاوُل حَت يَبلغون الُقسطنطينيَة مدينَة امللِك  حذيفُة ُملَك َبين 
ُقضوهَنا حجراً حجراً على لساِن حممٍد صلى هللا عليه وسلم، قُلنا يف زمِن َبين أُميَة؟ قاَل: ال، ولكْن على َيَدي فَتً   هرقَل، فَ يَ ن ْ

ُقضوهَنا حجراً حجراً على ِمن َبين هاشمٍ  باجبُة حَت يَعلقون محدان مدينَة الصنِي، فَ يَ ن ْ ، كيَف أنتُم إذا ساَر املُسلموَن َمَعهم السَّ
لساِن حممٍد صلى هللا عليه وسلم، قُلنا: يف زمِن َبين أُمية؟ قاَل: ال، ولكْن على َيَدي فًَت ِمن هاشٍم، ال َأعلُم جيشاً خرياً  

 كاَن مَع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم. ِمنهم إال جيشاً  
فذكرُت ذلَك لكعٍب فقاَل: ما َأعلُم جيشاً َأعظَم أجرًا ِمن جيٍش أيتوَن الصنَي فَ َيجيئوَن مبلوِك الصنِي وملوِك العقبِة يف  

 . السالسِل، فإذا َجاؤوا هِبم َوجدوا ابَن مرمَي قد نَزَل الشامَ 
 موضوع[. ] # اإليماء:

 
عن حذيفَة بِن اليماِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »]لَتقصدنَّكم انٌر هي اليوَم خامدٌة يف واٍد يُقاُل  -  1545

نيا كلَّها يف مثانيِة أايٍم، تطرُي طرَي[ الري ِح  له: برهوت، يَغشى الناَس فيها[ عذاٌب أليٌم، أتكُل ]األنفَس واألمواَل، تدوُر الدُّ
حرُّها ابلليِل أشدُّ ِمن حّرِها ابلنهاِر، وهلا بنَي السماِء واالرِض[ دويٌّ كدويِّ الرعِد ]القاصِف، هي ِمن رؤوِس  والسحاِب، ]

ناُت  اخلالئِق َأدىن ِمن العرِش«، قلُت: اي رسوَل هللِا[، َأَسليمٌة يوَمئٍذ ]على املؤمننَي واملؤمناِت؟ قاَل: »وأيَن املؤمنوَن واملؤم
 رٌّ ِمن احلمِر، يَتساَفدوَن كما[ تَتسافُد البهائُم وليَس فيهم ]رجٌل يقوُل: َمه َمه[«.يوَمئٍذ! ُهم ش

(: غريب من حديث زيد ومكحول، تفرد به يحيى بن سعيد، عن أبي عبد الرحمن وهو محمد  193/ 5قال أبو نعيم في الحلية )# اإليماء:  
 هما ضعيفان. قلت: ومحمد بن سعيد المصلوب أبو عبد الرحمن يضع الحديث. بن سعيد، ويحيى بن سعيد وموسى بن إبراهيم المروزي كال

 
عن حذيفَة أراُه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َُيمُع هللَا عزَّ وجلَّ الناَس يوَم القيامِة فُيؤَمُر ِبهِل   -  1546

   هلم: إنَّ اجلنِة إىل اجلنِة، ويُؤَمُر ِبهِل الناِر إىل الناِر، مث يُقاُل أَلصحاِب األعراِف: ما تَنتِظرون؟ قَالوا: نَنتظُر أمَرَك، فيقولُ 
 .حسناِتكم جاَزْت بكم الناَر أْن َتدُخلوها، وحالْت بيَنكم وبنَي اجلنِة َخطاايكم، فاْدُخلوا اجلنَة مبَغْفريت وَرمحيت«

 الشعبي لم يسمع من حذيفة.  # اإليماء:
 
 بنِ إياسٍ العنربيِّ   عبد اهلل [ مسندُ حرملةَ بنِ  69] 
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أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم وكاَن ِعنَدُه حَت َعرَفُه، فقاَل حرملُة: ارحتْلُت ، أنَّه خرَج َحَت  عبد هللاعن حرملَة بِن    -   1547
َأعمَل إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أَلزداَد ِمن العلِم، فجئُت حَت ُقمُت بنَي َيديِه مث قلُت: اي رسوَل هللِا، ما أتمُرين َأْن  

ِنب املُنكَر«، فذهبُت حَت أتيُت راِحَليت، مث رجعُت فُقمُت بنَي َيديِه يف َمقامي أو ِبه؟ فقاَل: »اي حرملُة، ائِت املعروَف واجت
[ َأْن تَ  سمَعُه قريباً ِمنه فقلُت: اي رسوَل هللِا ما أتمُرين؟ قاَل يل: »اي حرملُة ائِت املعروَف واجتِنب املُنكَر، وانظُر الذي ]حتبُّ

 ِمن عنِدهم فأتِِه، وانظُر الذي تكَرُه َأْن يَقوَلُه القوُم لَك إذا ُقمَت ِمن عنِدهم فاجتِنْبه«،  أذُنَك يقولُُه القوُم ِمن اخلرِي إذا قمتَ 
ا ُقمُت ِمن عِنده نظرُت فإذا مُها أمراِن مل َيرتكا شيئاً: ِإتياُن املعروِف واجتناُب املنكرِ   . قاَل حرملُة: فلمَّ

( من 305/  4(. وبعضه عند أحمد )1489وتعقبه األلباني فضعفه في الضعيفة )  (،51/  2حسن الحافظ إسناده في اإلصابة )# اإليماء:  
 . وجه آخر عن حرملة

 
 [ مسندُ حُريثِ بنِ عَمرو  70] 

 ..  . .عن ُحريِث بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال جُتاري َأخاَك وال مُتارِِه وال ُتشارِِه« -  1548
 ضعيف. :(4773) الضعيفة # السلسلة

 
عن احلسِن بِن عليٍّ قاَل: ُكنا مَع النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف الطواِف فَأَصابْتنا السماُء، فالتَفَت ِإلينا فقاَل:   -  1550

 .»ائَتِنفوا العمَل فقْد ُغِفَر لكم ما َمضى«
 الرواية. (: من دون الطرماح خال شيخ تمام مجاهيل، والطرماح خارجي معروف بالشعر ال 638الروض البسام ) #  

 
كوِت   -  1553 عن احلسِن بِن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »النساُء عيٌّ وعوراٌت، فاسرُتوا عيَّهن ابلسُّ

 .وعوراهِتنَّ ابلبيوِت«
 (. 411/ 5سنده مظلم، قاله األلباني في الضعيفة ) # اإليماء:

 
 . عن احلسِن بِن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اْلَقوا أهَل املَعاصي ابلُوجوِه املُْكَفِهرَِّة« -  1554

 المفيد يروي المناكير عن المجاهيل، وفي اإلسناد من لم أعرفه.  أبو بكر # اإليماء:
 
 [ مسندُ احلسنيِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ 72] 

عن احلسنِي بِن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا َعزَّى قاَل: »آَجرَكم هللاُ  -  1557
 . ورمِحَكم«، وإذا هنََّأ قاَل: »ابَرَك هللاُ لكم وابَرَك عليُكم«

 المفيد يروي المناكير عن المجاهيل، وفي اإلسناد من لم أعرفه.  أبو بكر # اإليماء:
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عن احلسنِي بِن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صاَم يوَم اجلمعِة  -  1559
نيا«  . صربًا واحِتساابً ُأعطَي به عشرَة أايٍم ُغّرًا زُهرًا ال ُتشاكُل أايَم الدُّ

 المفيد يروي المناكير، ولم أجد ترجمة للحسين بن علي بن عمر.  أبو بكر # اإليماء:
 

عن احلسنِي بِن عليٍّ قاَل: وقَف رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بعرفَة والناُس ُمقبلوَن فقاَل: »َمرحباً َمرحباً بوفِد  -  1561
ُه بكلِّ درهٍم ألُف ألِف درهٍم«، مث قاَل: »إذا كاَن هذه  هللِا الذين إذا َسألوا ُأعطوا، وُيستجاُب دعاُؤهم، وُيَضعَُّف للرجِل نفقتُ 

نيا  مث  - مث يقوُل سبحانَُه هو أعظُم ِمن َأْن يزوَل ِمن مكانِِه إقبالُُه على الشيِء هو هبوطُُه إليه  -العشيُة هبَط هللاُ إىل مساِء الدُّ
ِمن السماِء مل تسقْط إال على رأِس َمَلٍك، مث يقوُل: َأقِبلوا   يقوُل: َمالئكيت اهِبطوا، قاَل: فتهِبُط املالئكُة ولو سقطْت إبرةٌ 
 عبادي مغفورًا لكم ثالاثً، قاَل فيواِفُق يف الثالثِة دفعَة اإلماِم«. 

 
ا َأدنيُتُه ِمن أَنفي ق -  1563 اَل:  عن احلسنِي بِن عليٍّ قاَل: حيَّاين رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ابلورِد ِبِكْلتا يديِه، فلمَّ

 .»َأَما إنَّه سيَُّد رَياِن اجلنِة بعَد اآلِس«
(. ومحمد بن موسى  1121هكذا في الغيالنيات، ولعل الصواب: الحسن بن علي، انظر الغيالنيات بتحقيق مرزوق الزهراني ) # اإليماء:

 البصري لم أميزه.
 

عن احلسنِي بِن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل يف كلِّ يوٍم مئَة مرٍة: ال إلَه إال هللاُ احلقُّ   -  1565
 . املبنُي، كاَن له أماٌن ِمن الفقِر، وأنٌس ِمن َوْحشِة القرِب، واْستجَلَب ِبِه الِغىن، واْستقرََع ِبه ابَب اجلنِة«

 في المنتخب، وهو معروف من رواية جعفر عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب، وسيأتي في مسنده.  هكذا هو # اإليماء:
 

عن احلسنِي بِن عليٍّ قاَل: َعلََّم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فاطمَة أْن تقوَل: أستغفُر هللَا الذي ال إلَه إال هو   -  1566
وَمن قاهَلا  احليَّ القيوَم وَأستنِصُرُه وأستعِصُمُه وأَتوُب إليه، وهو التواُب الرحيُم، وقاَل هلا: »بنيُة َمن قاهَلا مرًة َغفَر هللاُ له، 

الدْيِه وِلقرابِتِه وألُمِة حممٍد مرَّتني َغفَر له ولوالدْيِه، وَمن قاهَلا ثالاثً َغفَر هللاُ له ولوالدْيِه وِلقرابَِتِه، وَمن قاهَلا أربعاً َغفَر هللاُ له ولو 
 صلى هللا عليه وسلم«. 

 
 لماُء َمفاتيُح اجلنِة وُخلفاُء األنبياِء«. عن احلسنِي بِن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الع  -  1567

 »العلماُء مصابيُح العلِم وورثُة األنبياِء«.  ويف رواية الشجري: 
 

ُته وهو يطلُب   -  1568 عن احلسنِي بِن عليٍّ عليهما السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن جاءْته َمني َّ
 على ذلَك فبيَنه وبنَي األنبياِء درجٌة واحدٌة«.العلَم لُيحَي به اإلسالَم فماَت  
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. وهو حديث مضطرب، وعمرو بن كثير ال أدري من هو. قلت: وفي إسناد المصنف  .قال العراقي: اختلف فيه عمرو بن كثير# اإليماء: 
 النعمان بن شبل وهو متهم. 

 
ُلوُه َشاِهٌد ِمْنُه{ ]هود:  -  1569 [، قاَل: حممٌد صلى هللا عليه وسلم، وهو  17عن حسنِي بِن عليٍّ يف قوِله عزَّ وجلَّ: }َويَ ت ْ

 شاهٌد ِمن هللِا عزَّ وجلَّ. 
 

ه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليلَة ُأسرَي ب رأيتُ  -  1570 على   عن جعفِر بِن حممٍد، عن أبيه، عن جدِّ
 الصديُق، عمُر الفاروُق، عثماُن ذو النُّورَيِن يُقتُل َمظلومًا«.  أبو بكرالعرِش َمكتوابً: ال إلَه إال هللاُ، حممٌد رسوُل هللِا، 

يصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وأبو بكر الصوفي   ( وقال: هذا حديث ال630أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 
 بن مجيب كذابان، قاله يحيى بن معين.ومحمد 

 
ي رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل:  -  1571 »َمن أحبَّ َأْن ََييا َحيايت وميوَت   عن احلسنِي بِن عليٍّ قاَل: مسعُت جدِّ

جى ِمن بَعدي،  ِميَتيت ويدُخَل اجلنَة اليت َوَعدين رِّب فليَتولَّ عليَّ بَن أب طالٍب َوَورثَ َتُه  الطاهريَن أَئمَة اهلُدى وَمصابيَح الدُّ
م لن خُيرجوُكم ِمن ابِب اهلُدى إىل ابِب الضاللِة«    .فإهنَّ

 (: حدث عن أبيه عن جده عن آبائه نسخة أكثرها مناكير. 443/ 12قال الخطيب في ترجمة القاسم بن جعفر )# اإليماء: 
 

ديُق األكرُب، وأنَت الفاروُق تفرُق بنَي   -  1572 عن احلسنِي بِن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أنَت الصِّ
   .احلقِّ والباطِل، وأنَت يَعسوُب املؤمننَي، واملاُل يَعسوُب الظاملنَي«

 موسى بن إبراهيم المروزي متروك.# اإليماء: 
 

خلَق ِعلِّينَي وخلَق ِطينَ َنا ِمنها، وخَلق طينَة  ، عن أبيه قاَل: رَفَ َعُه قاَل: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ عن عليِّ بِن احلسنيِ  -  1573
نَي وخلَق طينَة ُمبِغضينا ِمنها، فَأرواُح حُمبينا تَتوُق إىل ما ُخلقْت ِمنه، وَأرواُح ُمبِغضينا ت توُق إىل ما  حُمبِّينا ِمنها، وخلَق ِسجِّ

 . ُخلقْت ِمنه«
 (.159/ 3باطل، قاله الذهبي في ترجمة نصر في الميزان )اإليماء:  #

 
 [ مسندُ احلكمِ بنِ عَمرو الغفاريِّ 74] 

بِن الصامِت قاَل: صلَّى بِنا احلكُم بُن َعمرو الغفاريُّ الَغداَة، فمرَّ بنَي َيديِه محاٌر فَأعادوا الصالَة،  عبد هللاعن  -  1575
 فقاَل: إانَّ ُكنا نؤمُر ِإذا مرَّ بنَي يَديِه احلماُر َأن نُعيَد الصالَة.
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 [ مسندُ حكيمِ بنِ حِزامٍ 76] 
نَّ حكيِم بِن حزاٍم سأَل رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أيُّ الصدِقة  عن أب صاحٍل َموىل حكيِم بِن حزاٍم، أ -  1577

، واْبدْأ مبَن تعوُل«.   أفضُل؟« قاَل: »ُجهُد املُِقلِّ
 حدثنا ليث مثَله، وزاَد فيه: »والصدقُة عن ظهِر ِغىن«  ويف رواية 

 صحيح[.  # اإليماء: ] 
 

عن حكيِم بِن حزاٍم قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »قاَل هللاُ تعاىل: ِإذا اشَتغَل َعبدي بذِْكري   -  1580
 عن َمسأَليت أعطيُتُه أفضَل ما أُعطي السائلنَي«.

 
 عن حكيِم بِن حزاٍم، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم بنحِوِه.  -  1581

، ما فيها موضُع قدٍم إال وعليِه َمَلٌك قائٌم أو  ولفُظ احلديِث الذي قب  َله: »هل َتسمعوَن َأطيَط السماِء وُحقَّ هلا َأْن تَِئطَّ
 ساجٌد، وإنَّ للذِكِر َدِواّيً حوَل العرِش يُذكُِّر بصاحِبِه، والَعمُل الصاحل يف اخلزائِن«. 

 (: إسناده صحيح على شرط مسلم. 852الصحيحة ) # السلسلة 
 

 عبد املطلب دُ محزةَ بنِ  [ مسن 78] 
ه أب مرثٍد، عن حديِث حليِفِه محزَة بِن  -  1583 ه مالٍك، عن حديِث جدِّ عبد  عن منقِذ بِن ُسْلمى، عن حديِث جدِّ
عاِء: اللهمَّ إيّنِ أسأُلَك ابمِسَك األعظِم  املطلب حديثاً مسنداً إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »َمن دعا هِبذا الدُّ

 وِرضواِنَك األكرب«، وذكَر احلديَث.
 . «. . ويف روايٍة: »اْلَزموا هذا الدعاءَ 

 جدَّ بين عامٍر لصخرة يرفُعها املاُء. قاَل: وكاَن حليُفُه أيسر عبدًا بلقوح، قاَل ُسْلمى: إنَّ 
  ضعيف. :(7046) الضعيفة # السلسلة

 
 [ مسندُ حنظلةَ بنِ عليٍّ األَسلميِّ  79] 

 عن حنظلَة بِن عليٍّ اأَلسلميِّ قاَل: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم مَيسُح على اخلُفنِي.  -  1585
 بن عامر ضعيف، ومحمد بن عمر األسلمي لعله الواقدي وهو متروك.  عبد هللا# اإليماء: 

 
 [ مسندُ خالدِ بنِ زيدٍ أبي أيوبَ األنصاريِّ 80] 

اَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الُوضوُء مما مسعَت صوَته أو َوجدَت رََيه،  عن أب أيوَب األَنصاريِّ ق -  1587
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بهاِت«.   وَذروا الشُّ
 موضوع[. # اإليماء: ] 

 
، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »هللاُ عزَّ وجلَّ الواحُد األحُد الصمُد الذي مل يلْد  -  1592 عن أب أيوَب األنصاريِّ

مُد وهو على ومل يُولْد ومل َيكْن لُه ُكفوًا أحٌد تعدُل ثلَث القرآِن، وَمن قاَل: ال إلَه إال هللاُ وحَده ال شريَك لُه، لُه املُلُك وله احل
شيٍء قديٌر، كتَب هللاُ له عشَر حسناٍت، وحَمى عنه عشَر سيئاٍت، وَمن َمنَح منيحَة َوِرٍق أو َهدى زُقاقاً كان له ِبِه   كلِّ 

 صدقٌة«.
 إسناده صحيح ورواته ثقات[.  ] # اإليماء:

 
 عن أب أيوَب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ساعاُت اأَلمراِض يُْذِهنَب ساعاِت اخلَطااي«.  -  1594

 ضعيف جدًا.  (: 3680الضعيفة ) # السلسلة
 

، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َما على ظاهِر األرِض ِمن بنياٍن هو َأجنى   -  1601 عن أب أيوَب األنصاريِّ
وإْن   المرٍئ ِمن عذاِب هللِا ِمن ِذكِر هللِا عزَّ وجلَّ«، قاَل رجٌل: وال اجلهاُد يف سبيِل هللِا؟ قاَل: »وال اجلهاُد يف سبيِل هللِا،

 ينقطَع«.  ضربَت بسيِفَك حَت 
 ]نصر بن علقمة قال الحافظ مقبول، ولم أر ترجمة لعمرو بن إسحاق شيخ المصنف، وكذلك نصر بن خزيمة ووالده[. # اإليماء:  

 
عن أب أيوَب األنصاريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم لعليٍّ عليه السالُم: »إنَّ هللا تَبارَك وتعاىل   -  1603

َق فيَك، وويٌل ِلَمن أبغَضَك وكذَب   جعَلَك حُتبُّ  املساكنَي وَترضى هِبم أتباعاً ويَرضوَن بَك إماماً، فُطوىب ِلَمن تَبعَك وصدَّ
 عليَك«. 

 األصبغ بن نباتة متروك، وفي اإلسنادين إليه من هو مثله وأسوأ حااًل منه. # اإليماء:  
 

 عن أب أيوَب رضي هللاُ عنه قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل لعماٍر: »تقتُلَك الفئُة الباغيُة«.  -  1604
 ]إسناده شديد الضعف، وحكم عليه بالوضع. أما الحديث المرفوع نفسه فمن األحاديث الموصوفة بالتواتر[. # اإليماء: 

 
رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن يوُم القيامِة اَندى مناٍد ِمن بُْطناِن   عن أب أيوَب األنصاريِّ قاَل: قالَ  -  1605

  العرِش: اي أهَل اجلمِع، َنكِّسوا رؤوَسكم وُغضُّوا أَبصارَكم حَت مترَّ فاطمُة بنُت حممٍد على الصراِط«، قاَل: »فتُمرُّ مَع سبعنيَ 
 ألَف جاريٍة ِمن احلوِر العنِي كممِر الربِق«. 

 يف روايٍة: كالربِق الالمِع. و 
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ] 
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 [ مسندُ اخلدعِ األنصاريِّ  84] 

ى ابَن اخلدِع، عن أبيه: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أكثُر أُميت الذين مل   -  1610 عن رجٍل ِمن األَنصاِر ُيسمَّ
 يُ ْعَطوا فيَ ْبطروا، ومل يُ َقرتَّْ عليهم فَيسألوا«. 

 ضعيف.  :(2874)  الضعيفة # السلسلة 
 
 [ مسندُ خُنافِر بنِ التوأمِ احلِمرييَّ 87] 

، عن أبيه قاَل: كاَن ُخناِفُر بُن التوأِم احِلمرييُّ كاهناً، وكاَن قْد أويَت َبسطًة يف اجلسِم وَسعًة يف   -  1616 عن ابِن الكليبِّ
ا وفَدت وفوُد اليمِن على النيبِّ وظهَر اإلسالُم أغاَر على إبٍل ملراٍد فاكتسَحها، وخرَج ِبهِله ومالِ  ه  املاِل، وكاِن عاتياً، فلمَّ

ْحِر خمِصباً كثرَي الشجِر ِمن  وحلَق اب ْحِر، فحالَف َجْوداَن بَن َيىي الِفْرِضمي وكاَن سيدًا منيعاً، ونزَل بواٍد ِمن أوديِة الشِّ لشِّ
 األيِك والعريِن.

ا شاَع اإلسالُم فقدتُه مدًة طويلًة وساَءين  ذلَك، قاَل: فبينا أان  قاَل ُخناِفُر: وكاَن رَئِيِّي يف اجلاهليِة ال يكاُد يتغيَُّب عين، فلمَّ
: ِعْه  ليلًة بذلَك الوادي انئماً إذ َهَوى َهِويَّ الُعقاِب فقاَل: ُخناِفر، فقلُت: ِشصار؟ فقاَل: امسْع َأُقْل، قلُت: قْل َأمسْع، فقالَ 

ا ِحَوٌل، انُتسَخت النَِّحُل،  تغنْم، لكلِّ مدٍة هنايٌة، وكلُّ ذي أمٍد إىل غايٍة، قلُت: أجْل، فقاَل: كلُّ دولٍة إىل أجٍل، مث يتاُح هل
اماً ورجعْت إىل حقائِقها امِللُل، إنَّك َسِجرٌي موصوٌل، والنصُح لك َمبذوٌل، وإينَّ آنسُت ِبرِض الشاِم نفرًا ِمن آِل الُعذاِم، حكَّ 

اِم، َيْذبُرون ذا َرونٍق ِمن الكالِم، ليَس ابلشعِر املؤلَِّف، وال السْجِع املتكلَِّف،  فأصغيُت فُزجرُت، فعاودُت فظُلفُت،  على احلكَّ
باِر،  فقلُت: ِب هُتَْيِنمون وإالم تَ ْعتَ ُزون؟ قالوا: خطاٌب ُكبُّاٌر، جاَء ِمن عنِد امللِك اجلباِر، فامسْع اي ِشَصاُر، عن أصدِق األخ

الكفِر واإلمياِن، رسوٌل ِمن ُمَضَر أهِل   واسلْك أوضَح اآلاثِر، تنُج ِمن ُأواِر الناِر، فقلُت: وما هذا الكالُم؟ فقالوا: ُفرقاٌن بنيَ 
ي  املدِر، ابُتِعَث فظهَر، فجاَء بقوٍل قد هَبَر، وأوضَح هنجاً قد دثَر، فيه مواعُظ ِلمن اعترَب، وَمعاٌذ ِلمن ازدجَر، أُلَِّف ابآل

 الُكرَبِ.
رَبَ، وإْن خالفَت ُأصليَت سقَر، فآمنُت اي  قلُت: وَمن هذا املبعوُث ِمن ُمَضَر؟ قاَل: أمحُد خرُي البشِر، فإن آمنَت ُأعطيتَ  الشَّ

  ُخناِفُر وأقبلُت إليَك ُأابدُر، فجانْب كلَّ جنٍس كافٍر، وشايْع كلَّ مؤمٍن طاهٍر، وإال فهو الفراُق ال َعن تالٍق، قلُت: ِمن أين
يَن؟ قاَل: ِمن ذاِت اإلَحّرِين، والنفِر الَيَمانني، أهل املاِء والط نِي، قلُت: أوضْح، قاَل: احلْق بيثرَب ذاِت النخِل، أَبغي هذا الدِّ

ْعِل، فهناَك أهُل الطَّْوِل والفضِل، واملواساِة والبذِل، مث امََّلَس عين.   واحلَرَِّة ذاِت الن َّ
ا برَق ىل النوُر امتطيُت راحَليت وآذنُت َأعُبدي، واحتملُت ِبهلي حَت وردُت اجلَ  وَف،  فبُت مذعورًا ُأراعي الصباَح، فلمَّ

عليه  فرددُت اإلبَل على أرابهِبا حُبوهِلا وِسقاهِبا، و أقبلُت أريُد صنعاَء، فأصبُت هبا معاَذ بَن جبٍل أمريًا لرسوِل هللِا صلى هللا 
وقلُت يف   وسلم، فبايعُته على اإلسالِم وعلَّمين سورًا ِمن القرآِن، فَمنَّ هللاُ عليَّ ابهلُدى بعَد الضاللِة، والعلِم بعَد اجلهالِة، 

 ذلَك:
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 .. وأنقَذ ِمن َلفِح الزَّخيِخ ُخناِفرا .أمل تَ َر أنَّ هللَا عاَد بفضِله
 .. أُلصليُت مجرًا ِمن َلظى اهلَْوِب واِهرا.َدعاين ِشَصاٌر لليت لو رفضُتها

َف يل عن َحْجَميتَّ َعمامُها   .. وأوضَح يل هَنجي وقْد كاَن داثرا.وكشَّ
 .. وجانبُت َمن َأمسى عن احلقِّ انئرا .حِنىفأصبحُت واإلسالُم حُشو جوا 
لي َمن ُهديُت برشِده   .. فللِه ُمغٍو عاَد ابلرشِد آمرا . وكاَن ُمضِّ

 .. تورُث ُهْلكا يوَم شايعُت شاِصرا.جنوُت حبمِد هللِا ِمن كلِّ ُقْحمةٍ 
 .. مبا كنُت ُأغِشي املُنِدايِت َُيابرا .وقد َأِمنَ ْتين بعَد ذاك َُياِبرٌ 

 .. ِبيّنِ ِمن أقتاِل َمن كاَن كافرا.لٌغ فتياَن َقومي أَلوَُكةً فَمن مب
 .. فقد أصبَح اإلسالُم للكفِر قاِهرا .عليكم سواَء القصِد ال ُفلَّ حدُّكم

ونقل   به.(: له خبر حسن في أعالم النبوة، إال أن في إسناده مقااًل، وال يعرف إال 460/ 2البر في االستيعاب )  قال ابن عبد# اإليماء: 
 ( عن األزدي قوله: إسناد خبره ضعيف.362/ 8الحافظ في اإلصابة )

 
 [ مسندُ خَوّاتِ بنِ جُبريٍ األَنصاريِّ 88] 

عن َخوَّاٍت قاَل: صلَّى بنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف غزوِة ذاِت الّرِقاِع صالَة اخلوِف، فكربََّ بنا مجيعاً،   -  1617
نوا حَنَو فصلَّى إبحَدى الَفريقنِي ركعًة، مث ثبَت حَت صلُّوا ألنُفِسهم اأُلخرى، مث انصَرفوا حنَو العدوِّ ومل ُيسلِّموا، وجاَء الذيَن كا

 مجيعاً.  دوِّ فصلَّى هِبم الركعَة الثانيَة مث جَلَس، َفقاموا فصلُّوا الركعَة الثانيَة، فجَلسوا وجَلَس الذين حَنَو العدوِّ فسلََّم هِبمالع
 َمعه  ويف روايِة القاسِم: صلَّى النيبُّ صلى هللا عليه وسلم صالَة اخلوِف فصفَّ طائفًة َمعه وطائفًة تِْلقاَء العدوِّ فصلَّى ابلذينَ 

فَأمتُّوا   ركعًة، مث قاَم وقاموا وَأمتُّوا ألَنفِسهم، مث َذهبوا مكاَن َأصحاهِبم وجاَء اآلخروَن فصلَّى هِبم الركعَة اليت بقيْت، مث قاموا
 ألَنفِسهم.
ليه وسلم،  هو في الصحيح من طريق صالح بن خوات عن سهل بن أبي حثمة. ومن طريقه عمن صلى مع النبي صلى هللا ع# اإليماء: 

 (.5042انظر المسند الجامع )
 
 [ مسندُ خالدِ بنِ سُويدٍ األنصاريِّ 88]   

عن خالِد بِن سويٍد األنصاريِّ قاَل: رأيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ابلَعْرِج يصبُّ على رأِسِه املاَء ِمن احلرِّ   -  1620
 والعطِش وهو صائٌم.

 إسماعيل بن داود ضعيف، وقد خولف في تسمية الصحابي.# اإليماء:  
 
 [ مسندُ دِحيةَ بنِ خليفةَ الكلبِّ 90] 

هين النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إىل ملِك الروِم بكتاِبه وهو بدمشَق،  عن ِدحيَة بِن خ -  1621 ليفَة رضي هللاُ عنه قاَل: وجَّ
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  فناوْلُته كتاَب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقبََّل خامَتَه ووضَعه حتَت شيٍء كاَن عليه قاعدًا، مث اَندى فاجتمَع البطارقةُ 
مث خطَب أصحابَه فقاَل: هذا كتاُب   - وكذلَك كانْت فارُس والروُم ومل يكْن هلا منابُر  -له وقوُمُه، فقاَم على وسائَد ثُنيْت  

ا جربُتكم  النيبِّ الذي َبشَران به املسيُح ِمن ولِد إمساعيَل بِن إبراهيَم، قاَل: فَنَخروا خَنْرًة، فأومَأ بيِده َأن اسُكنوا، مث قاَل: إمنَّ 
 كيَف ُنصرُتكم للنَّصرانيِة. 

َل:  : فبعَث إيلَّ ِمن الغِد سّرًا، فأدخَلين بيتاً عظيماً فيه ثالمُثئٍة وثالَث عشرَة صورًة، فإذا هي صوُر األنبياِء واملرسلنَي، قاقالَ 
انظْر أيَن صاحُبَك ِمن هؤالِء، قاَل: فرأيُت صورَة النيبِّ صلى هللا عليه وسلم كأنَّه ينظُر، فقلُت: هذا، قاَل: صدقَت، فقاَل:  

الصديُق، قاَل: فَمن ذا عن يسارِه؟ قلُت: رجٌل ِمن قوِمه   أبو بكر َمن هذا عن مييِنه؟ قلُت: رجٌل ِمن قوِمه يُقاُل له: صورةُ 
يَن. ُم هللاُ هذا الدِّ  يُقاُل له: عمُر بُن اخلطاِب، قاَل: أَما إانَّ جنُد يف الكتاِب أنَّ بصاِحبيِه هذين يُ َتمِّ

ا قدمُت على النيبِّ صلى يُن ويُفَتُح بَعدي«  فلمَّ ُم هذا الدِّ    . هللا عليه وسلم أخربتُه، فقاَل: »صدَق، ِبب بكٍر وعمَر يُ َتمَّ
 معشر نجيح السندي ضعيف. أبو# اإليماء: 

 
 [ مسندُ رافعِ بنِ خَديجٍ األنصاريِّ 92] 

عن رافٍع قاَل: جئُت أان واخلَْطميُّ إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم وهو يريُد بدرًا فُقْلنا: خنرُج مَعَك، فاْسَتصَغَران   -  1624
 فلم َنشهْد بدرًا. 

هللا  وقاَل: كنَّا مع النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف سفٍر فناَم عن الصبِح حَت طََلعت الشمُس ففزَِع الناُس، فقاَل النيبُّ صلى 
ها ُمتَِّئدًا.   عليه وسلم: »إانَّ ال نعبُد الشمَس وال القمَر ولكنَّا نعبُد هللَا«، فصالَّ

 .وإنِّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن ِإذا يف سفٍر مل ُيصلِّ الصبَح حَت يُبصَر القوُم مواِقَع نبِلهم
( وقال: وفيه رفاعة بن هرير وهو ضعيف. وانظر للفقرة الثالثة المجمع  319/ 5الفقرة األولى من الحديث في المجمع بنحوه )# اإليماء: 

(1 /316.) 
 

عن رافٍع قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، َأان أكثُر األنصاِر أرضاً، قاَل: »ازرَْع«، قلُت: هي أكثُر ِمن ذلَك، قاَل:   -  1626
   . »فَ بَ وِّْر«

 نحفظها إال في هذا الحديث، وقد روي في المحاقلة أحاديث صحاح.  اللفظة: فبور، ال(: هذه 243/ 2قال العقيلي )# اإليماء: 
 

، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم بعَثهم بعثاً عليهم قيُس بُن سعِد بِن عبادَة، فجِهدوا،  عبد هللاعن جابِر بِن  -  1629
وُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ اجلوَد َلِمن شيمِة أهِل ذلَك  فنحَر هلم قيٌس تسَع ركائَب. قاَل َعمرو يف حديِثه: فقاَل رس

 البيِت«. 
ا كاَن أبو عبيدَة وقيٌس َمعه، كذا أخرَبين حممُد بُن صاحٍل، عن حممِد   قاَل إبراهيُم: مل يكْن قيُس بُن سعٍد أمرَي هذا اجليِش، إمنَّ

 بِن عمَر.
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ثين داوُد بُن قيٍس  وإبراهيُم بُن حممٍد األنصاريُّ وخارجُة بُن احلارِث قَالوا: بعَث رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أاب  قاَل: وحدَّ
  عبيدَة يف سريٍة فيها املهاجروَن واألنصاُر وهم ثالمُثئِة رجٍل إىل ساحِل البحِر إىل حيٍّ ِمن جهينَة، فأصاهَبم جوٌع شديٌد، فقالَ 

متراً جُبُزٍر، يُوفيين اجلَُزَر هاُهنا وُأوفيه التمَر ابملدينِة؟ فجعَل عمُر يقوُل: واعجباُه هلذا الغالِم،  قيُس بُن سعٍد: َمن َيشرتي ِمين 
: وهللِا ال ماَل له يديُن فيما لغريِِه! فوجَد رجاًل ِمن جهينَة فقاَل قيٌس: بْعين َجزورًا أوفيَك وسقًة ِمن متٍر ابملدينِة، فقاَل اجلهينُّ 

ن أنَت؟ قاَل: أان ابُن سعِد بِن عبادَة بِن دليم، قاَل اجلهينُّ: ما أعَرَفين بنسِبَك، وذكَر كالماً، فابتاَع ِمنه مخَس  ما أعرُفَك، فمَ 
يل، جزائَر، كلُّ جزوٍر بوسٍق ِمن متٍر، يشرُط عليه البدويُّ متَر ذخريٍة مصلبٍة ِمن متِر آِل دليم، يقوُل قيٌس: نَعم، قاَل: فأشِهْد 

، وكاَن فيَمن أشَهَد عمُر بُن اخلطاِب، فقاَل  ه نفراً ِمن األنصاِر ومعهم نفٌر ِمن املهاجريَن، قالَ فأشَهَد ل قيٌس: أشِهْد َمن حتبُّ
ا املاُل ألبيِه، قاَل اجلهينُّ: وهللِا ما كاَن سعٌد لُيْخيِنَ اببِنه يف وسقٍة ِمن ى  متٍر، وَأر  عمُر: ما أشهُد، هذا يديُن وال ماَل له، إمنَّ

وجهاً حسناً وفعااًل شريفاً، فكاَن بنَي عمَر وقيٍس كالٌم حَت أغلَظ لقيٍس، وأخَذ اجلُزَر فنحَرها هلم يف مواطَن ثالثٍة كل يوٍم 
ا كاَن اليوُم الرابُع هَناه أمريُه قاَل: أتريُد أْن ُتِفَر ذمَتَك وال ماَل لَك؟   جزورًا، فلمَّ

ثين حممُد بُن َيىي ب عبيدَة ومعه عمُر، فقاَل: عزمُت   ِن سهٍل، عن أبيه، عن رافِع بِن خديٍج قاَل: أقبَل أبوقاَل حممٌد: فحدَّ
طعُم يف عليَك َأن ال تنحَر، أتريُد أْن َُتفَر ذمَتَك؟ قاَل قيٌس: اي أاب عبيدَة، أَترى أاب اثبٍت يَقضي ديوَن الناِس وَيمُل الَكلَّ ويُ 

عبيدَة أْن يلنَي له، وجعَل عمُر يقوُل: اعزِْم، فعزَم   لقوٍم جماهديَن يف سبيِل هللِا! فكاَد أبو اجملاعِة ال يَقضي عينِّ وسقًة ِمن متٍر 
 عليه وَأىب أْن ينحَر وبقيْت جزوراِن، فقِدَم هبا قيٌس املدينَة َظهرًا يتعاقَبوَن عليها. 

ا قدَم قيٌس لقَيه سعٌد فقاَل: ما  وبلَغ سعدًا ما أصاَب القوَم ِمن اجملاعِة فقاَل: ِإن يُك قيٌس كما أعرُف فسين حُر للقوِم، فلمَّ
صنعَت يف جماعِة القوِم؟ قاَل: حنرُت، قاَل: أصبَت، قاَل: مث َماذا؟ قاَل: حنرُت، قاَل: أصبَت، قاَل: مث َماذا؟ قاَل: حنرُت،  

ا  عبيدَة َأمريي،  قاَل: أصبَت، قاَل: مث َماذا؟ قاَل: هُنيُت، قاَل: َمن هناَك؟ قاَل: أبو قاَل: وملَ؟ قاَل: زعَم أنَّه ال ماَل يل وإمنَّ
انها  املاُل ألبيَك، فقلُت: أب يَقضي عن األابعِد وَيمُل الَكلَّ ويُطعُم يف اجملاعِة وال َيصنُع هذا ب! قاَل: فلَك أربُع حوائَط أدْ 

 حائٌط ِمنه جتدُّ مخسنَي وسقاً. 
َلُه وكساُه، فبلَغ ذلَك النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فعل قيٍس فقاَل: »إنَّه يف  قاَل: وقدَم البدويُّ مع قيٍس فأوفاُه وسَقُه ومح

 قلِب جوٍد«. 
ثين  بُن احلجازي، عن عمَر بِن عثماَن بِن شجاٍع قاَل: ملَّا قدَم األعرابُّ قاَل: وهللِا ما مثُل ابِنَك   عبد هللاقاَل حممٌد: فحدَّ

ا انتسَب  ضيعَت، وال تركَت بغرِي ماٍل، فابُنَك س يٌد ِمن ساداِت قوِمَك، هَناين األمرُي أْن أبيَعه فقلُت: ملَ؟ قاَل: ال ماَل له، فلمَّ
  عرفُتُه، وتقدمُت ِلَما أعرُف أنَّك َتسمو إىل َمعايل األخالِق وجسيِمها، وأنَّك غرُي مذمٍر ال معرفة لديَك، فَأعطى ابَنه يوَمئذٍ 

 أموااًل عظاماً.
 [. عيف جداً إسناده ض# اإليماء: ]

 
عن رافِع بِن خديٍج، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َأعطى املؤلفَة قلوهَبم يوَم ُحننٍي مئًة مئًة ِمن اإلِبل، وَأعطى  -  1630

 العباَس بَن ِمرداٍس دوَن ذلَك، فأنشَأ العباُس يقوُل: 
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 .. بنَي ُعيينَة واألقرعِ .َأجتعَل هَنيب وهَنب العبيد
  مرداَس يف املَجمعِ .. يَفوقانِ .فما كان حصنٌي وال حابسٌ 

 .. فلم ُأعَط شيئاً ومل أمنعِ .وقْد كنُت يف احلرِب ذا ُتْدَرإ
 .. عديَد قوائِِمها األربعِ .إال أفاليَل ُأعطيُتها

 .. وَمن َتضع اليوَم ال يُرفعِ .وما كنُت دوَن امرٍئ ِمنهما
م عنَدهم، فبَلَغ ذلَك النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل:  وقالت األنصاُر: قد فتَح هللاُ عليه وَأعطى قوَمه وحنُن خَنشى َأْن يُقيَ 

فاْجَتَمَعوا، فقاَل: »قْد بَ َلغين ما قلُتم، أَما إنَّكم إْن شئُتم َلقلُتم: أمل أتتِنا طريدًا   »اْجَتمعوا، وال َيكْن فيُكم ِمن غريِكم«،
والبكرِة وَتذهبوَن أنُتم برسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم!« قالوا:    فآويناَك! وخائفاً فأمناَك! أَما ترضوَن َأْن َيذهَب الناُس ابلشاةِ 

   . بَ َلى اي رسوَل هللِا َرضينا، امِلنَُّة هلِل ولرسوِلِه، امِلنَُّة هلِل ورسوِلهِ 
  إسناده ضعيف من أجل شيخ المصنف وتوبع، فالحديث صحيح[.# اإليماء: ]

 
 اجلونِ اخلُزاعيِّ [ مسندُ ربيعةَ بنِ أكثمَ بنِ أبي  94] 

عن ربيعَة بِن أكثَم قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َيستاُك َعرضاً، ويشرُب مصَّاً ويقوُل: »هو َأهنأُ   -  1634
  .وَأمرُأ«

 (: إسناده إلى سعيد بن المسيب ضعيف، قال ابن السكن: لم يثبت حديثه. 460/ 2قال الحافظ في اإلصابة )# اإليماء: 
 
 [ مسندُ ربيعةَ بنِ وقاصٍ 95] 

عن ربيعَة بِن وقاٍص، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ثالثُة مواطَن ال تُردُّ فيها دعوٌة: رجٌل يكوُن يف بريٍّة   -  1635
نوَب، فانظُروا ما يطلُب، حيُث ال يراُه أحٌد فيقوُم ُيصلِّي، قاَل: فيقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: َأرى عبدي هذا يعلُم أنَّ له َرابً يغفُر الذ

، رضاَك ومغفرَتَك، قاَل: فيقوُل هللاُ تبارَك وتعاىل: اشَهدوا أينَّ قد غفرُت له.   فتقوُل املالئكُة: أي ربِّ
نَّ له  أورجٌل يقوُم ِمن الليِل، فيقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: أليَس قد جعلُت الليَل َسكناً والنوَم ُسبااتً فقاَم َعبدي هذا ُيصلِّي ويعلُم 

، رضاَك ومغفرَتَك، قاَل:  فيقوُل  َرابً، قاَل: فيقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ ملالئكِته: انظُروا ما يطلُب عبدي هذا، فتقوُل املالئكُة: اي ربِّ
 هللاُ عزَّ وجلَّ: اشَهدوا أينَّ قد غفرُت له. 

عاىل ملالئكِته: انظُروا ما يطلُب َعبدي هذا، فتقوُل  ورجٌل تكوُن معه فئٌة فيفرُّ عنه أصحابُه ويلبُث هو مكانَه، قاَل: فيقوُل ت
، بَذَل ُمهجَة نفِسه لَك، يطلُب رضاَك، فيقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: اشَهدوا أيّنِ قد غفرُت له«    .املالئكُة: اي ربِّ

 ضعيف جدًا.  (: 3446الضعيفة ) # السلسلة
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 [ مسندُ رفاعةَ بنِ رافعٍ الزُّرقيِّ 96] 
قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِإذا رَأى اهلالَل كربََّ، مث   - وكاَن ممن ابيَع حتَت الشجرِة  - عن رفاعَة  -  1636

 . قاَل: »هالُل خرٍي ورشٍد، آمنُت خبالِقَك«، يقوُل ذلَك ثالاثً 
عبيدة بن رفاعة لم أجد   هو ابن أبي مخارق ضعيف، وأبو عبد الكريمضعيف، والراوي عنه فيه لين، و  # اإليماء: عبد العزيز بن الحصين 

 له ترجمة.
 
 [ مسندُ الزبريِ بنِ العوّامِ األسديِّ 100] 

 عن عروَة، عن أبيه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اطُلبوها يف الَعشِر األواخِر«. -  1641
 قلُت ألب داوَد: ليلُة القدِر؟ قاَل: نَعم.

 
 عن الزبرِي قاَل: كنَّا حَنمُل حلَم الصيِد، أنكُلُه وحنُن حُمرِموَن مَع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم.  -  1642

 
عن عروَة قاَل: كاَن الزبرُي قاعدًا ورجٌل يقوُل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عامََّة جملِسِه، قاَل: فسكَت   -  1646

 عبد هللاُه، قاَل: فقاَل الزبرُي: ما قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم شيئاً ِمن هذا، قاَل: وهللِا اي أاب الزبرُي حَت انقضْت مقالَتُ 
ا قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم قبَل َأْن جَتيَء: قاَل رجٌل ِمن أهِل   إنََّك حلاضُر اجمللَس يوَمئٍذ، قاَل: صدقَت، إمنَّ

 . ه، فجئَت وهو يذُكُر ذاَك، فذاَك الذي مَينعين ِمن احلديِث عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلمالكتاِب، فجعَل يذكُر عن
 إسناده حسن[.# اإليماء: ]

 
ُعُه عن الزبرِي بِن العواِم قاَل: وهللِا إيّنِ أَلمسُع قوَل ُمَعتِِّب بِن ُقشرٍي َأخي َبين َعمرو بِن عوٍف والنُّعاُس يَغشاين ما أمس -  1647

   .[154كاحلُلِم: }َلْو َكاَن لََنا ِمَن اأْلَْمِر َشْيٌء َما قُِتْلَنا َهاُهَنا{ ]آل عمران: إال  
( حديثًا بهذا المعنى عن أنس بن مالك، ثم أسند عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير مثله، ولم  3007أخرج الترمذي )# اإليماء: 
 . يسق لفظه

 
عن الزبرِي بِن العواِم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اللهمَّ إنََّك ابركَت ألُميت يف َصحاَبيت فال   -  1648

 أمَرَك على  تسُلْبهم الربكَة، وابِرْك أَلصحاب يف أب بكٍر وال َتسُلْبهم الربكَة، وامْجَْعهم عليه ولتنشرنَّ أمَرُه، فإنَّه مل يزْل يُؤثِرُ 
ْ عثماَن، َوَوفِّْق علّياً، واغفْر لطلحَة، وثبِّْت الزبرَي، وسلِّْم سعدًا، ووفِّقْ أمرِهِ    عبد الرمحن  ، اللهمَّ وَأِعْن عمَر بَن اخلطاِب، وَصربِّ

   .وأحلْق به السابقنَي األولنَي ِمن املهاجريَن واألنصاِر والتابعنَي إبحساٍن«
 . حديث موضوع( وقال: هذا 837أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 
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 [ مسندُ زَمل بنِ عَمرو العُذريِّ  102] 
مونَه، وكاَن يف َبين هنِد بِن حراِم ب -  1650 ِن عن زَمِل بِن َعمرو الُعذريِّ قاَل: كاَن لِبين ُعذرَة صنٌم يُقاُل له مُخاٌم وكانوا يُعظِّ

ا ظَهَر النيبُّ صلى هللا عل وسلم   يه ضنَة بِن عبِد بِن كبرِي بِن ُعذرَة، وكاَن ساِدنُُه رجٌل يُقاُل له طارٌق، وكان يعرتوَن عندَه، فلمَّ
نا، فمكْثنا  مِسْعنا صواتً يقوُل: اي َبين هنِد بِن حراٍم، ظهَر احلقُّ وَأْوَدى مُحاُم، ودفَع الشرَك اإلسالُم، قاَل: فَ َفزِعنا لذلَك وَهالَ 

، لِناِصريِه  أايماً مث مِسْعنا صواتً وهو يقوُل: اي طارُق اي طارُق، بُعَث النيبُّ الصادُق، بوحٍي انطٍق، صدَع صادٌع ِبرِض هتامةَ 
المُة وخِلاِذليِه النَّدامُة، هذا الوداُع ِمين إىل يوِم القيامِة.   السَّ

 قاَل زمل بُن َعمرو: فابتعُت راحلًة ورحلُت حَت أَتيُت النيبِّ صلى هللا عليه وسلم مَع نفٍر ِمن َقومي، وأَنشدتُه ِشعرًا قلُتُه: 
 َحْزانً وقورًا ِمن الرملِ .. ُأكلِّفها .إليَك رسوَل هللِا َأعملُت َنصَّها

 .. وأعقَد حباًل ِمن حباِلَك يف حبلي .ألَنصَر خرَي الناِس نصرًا ُمؤزَّراً 
 .. وَأديَن له ما أَثقلْت َقَدمي نَعلي .وَأشهَد أنَّ هللَا ال شيَء غريُهُ 

«، مث  ْعنا، فقاَل: »ذلَك ِمن كالِم اجلنِّ قاَل: »اي معشَر العرِب، إيّنِ رسوُل هللِا إىل اأَلانِم قاَل: فَأسلمُت وابيَ ْعُتُه وَأخربانه مبا مسَِ
وا البيَت، وَيصوموا شهرًا ِمن اثين عشَر شهرًا   كافًَّة َأدعوُهم إىل عبادِة هللِا عزَّ وجلَّ وحَده، وأيّنِ رسوُل هللِا وعبُدُه، وَأن ََيجُّ

 َعصاين كانْت له الناُر ُمنقلبًا«.  وهو شهُر رمضاَن، فَمن َأجاَبين فَلُه اجلنُة نُزاًل وثواابً، وَمن
و وَمن  قاَل: فَأسلْمنا وعقَد لنا لواًء وكتَب لنا كتاابً ُنسخُتُه: »بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، ِمن حممٍد رسوِل هللِا لَزمِل بِن َعمر 

َمن َأىب فَلُه أماُن شهريِن، شهَد عليُّ بُن أب  أسَلَم معه خاصًة، إيّنِ بعثُتُه إىل قوِمِه عاّمًة، فَمن أسَلَم ففي حزِب هللِا ورسوِلِه، و 
.»  طالٍب وحممُد بُن َمسلمَة األنصاريُّ

 (: وإسناده مظلم.1405)  # الروض البسام
 
 [ مسندُ زيادِ بنِ احلارثِ الصُّدائيِّ 104] 

 عن زايِد بِن احلارِث الصُّدائيِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن طلَب العلَم تكفَل هللاُ برزِقِه«.  -  1653
 : موضوع.(4620الضعيفة ) # السلسلة

 
 [ مسندُ زيدِ بنِ أرقمَ األنصاريِّ 105] 

عن زيِد بِن أرقَم: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا خرَج أحدُكم إىل سفٍر فليودِّْع إخوانَُه، فإنَّ هللَا   -  1655
 جاعٌل له يف دعائِهم بركٌة«.

 : موضوع.(1623الضعيفة )  # السلسلة 
 

ينِة، فَمَرْران خبباِء أعرابٍّ فإذا ظبيٌة  عن زيِد بِن أرقَم: كنُت مع النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف بعِض سكِك املد -  1656
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الربيَِّة، وقد تعقََّد هذا اللنُب يف َأخاليف فال   ِخْشفاِن يفمشدودٌة إىل اخلِباِء، فقالْت: اي رسوَل هللِا، إنَّ هذا األعرابَّ صاَدين ويل 
هلا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إْن تركُتِك َترجعنَي؟«  هو َيذحُبين فأسرتيُح، وال َيَدعين فَأرجُع إىل ِخْشَفيَّ يف الربيَِّة، فقالَ 

ها رسولُ  ُظ، فشدَّ اِر، فَأطَلَقها رسوُل هللِا، فلم تلَبْث َأْن جاَءْت تَ َلمَّ اَب العشَّ بين هللاُ عذَّ هللِا صلى هللا   قالْت: نَعم، وإالَّ َعذَّ
؟« فقاَل: هي لَك اي  عليه وسلم إىل اخلباِء وأقبَل األعرابُّ ومعه قربٌة فقا َل له رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أَتبيُعها مينِّ

ال إلَه إال  رسوَل هللِا، فَأْطَلَقها رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قاَل زيُد بُن أرقَم: فأان وهللِا رأيُتها تسيُح يف الربيِة وهي تقوُل: 
 هللاُ، حممٌد رسوُل هللِا. 

 ضعيف جدًا.  (: هذا إسناد 525/ 14) الضعيفة # السلسلة 
 

عن إبراهيَم القرظيِّ قاَل: كنَّا جلوساً يف داِر املختاِر ليايَل ُمصعٍب َمعنا زيُد بُن أرقَم، فذَكروا علّياً عليه السالُم   -  1657
، وهللِا إنَّكم لََتناولوَن رجاًل قد صلَّى قبَل الناِس سبَع سننَي.  فَأخذوا يَ َتناولونَُه، فوَثَب زيٌد وقاَل:  أفٍّ أفٍّ

   ده ضعيف.إسنا # اإليماء:  
 

عن زيِد بِن أرقَم، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َأال ُأُخربكم مبَن ِإذا اتبْعُتموه مل هَتلكوا ومل َتضلُّوا؟« قَالوا:   -  1658
قوه«، مث قاَل: »جربيُل عل يِه  بَلى، قاَل: »عليُّ بُن أب طالٍب«، وعليٌّ عليِه السالُم إىل جانِبِه فقاَل: »وآِزروُه وانِصروُه وصدِّ

 لسالُم َأَمرين ابلذي قلُت لكم«.ا
 

 عن زيِد بِن أرقَم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُكن كأنََّك َترى هللَا، فإْن مل َتُكْن تراُه فإنَّه يراَك«.  -  1661
 (. 461/ 3]ولعل جانب الوقف أرجح من الرفع[. وانظر الصحيحة ) # اإليماء: 

 
قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َتزاُل شهادُة َأن ال إلَه إال هللاُ حَتجُز غضَب هللِا  عن زيِد بِن أرقَم  -  1663

م  عزَّ وجلَّ عن الناِس ما مل يُبالوا ما ذهَب ِمن ُدنياهم إذا صلَح هلم ِديُنهم، فإذا مل يُبالوا ما ذهَب ِمن ِديِنهم إذا َصلحْت هل
  قيَل: َكذبُتم، لسُتم ِمن أهِلها«. ُدنياهم، فإذا قَالوها حينئذٍ 

 ضعيف جدًا.  (: هذا إسناد 656/ 13الضعيفة ) # السلسلة 
 
 [ مسندِ زيدِ بنِ ثابتٍ األنصاريِّ 106] 

عن سعيِد بِن املُسيِب، عن زيِد بِن اثبٍت وأب هريرَة رمَحهما هللاُ، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم َدعا مباٍء   -  1664
ُر«، وتوضََّأ فتوضََّأ مرًة مرًة فقاَل: »هذا الذي ال يَقبُل هللاُ الصالَة إال ِبه«، وتوضََّأ مرَّتنِي مرَّتنِي وقاَل: »هذا ُيضاعُف ِبه األج

 الاثً ثالاثً وقاَل: »هذا وضوِئي ووضوِء األَنبياِء ِمن قَبلي«. ث
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ] 
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عن زيِد بِن اثبٍت قاَل: َخرْجنا مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم إىل البقيِع فإذا هو بقرٍب جديٍد قاَل: »َما   -  1665

مُت بنَي هذا؟« قَالوا: هذا قرُب فالنٍة السوداِء، ماَتْت وأنَت صائٌم قائٌل فكرِْهنا َأن نوِقَظَك، قاَل: »فال مَيوَتنَّ بيَنكم أحٌد ما د
 آَذْنتموين، فإنَّ صاليت عليه رمحٌة«. َأظهرِكم إال

 مث قاَم فَصفَّ الناَس خلَفُه وكربََّ على القرِب أربَع تكبرياٍت. 
 

   . عن زيِد بِن اثبٍت، قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم »احلجُّ والعمرُة فريَضَتان، ال يضرَُّك إبيِّهما بدأَت« -  1666
 .عيف: ض(3520الضعيفة ) # السلسلة

 
َأهنكم عن التَّعرِّي! إنَّ معكم  عن زيِد بِن اثبٍت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأمل َأهنكم عن التَّعرِّي! َأمل  -  1668

   . فََأكرموهم«َمن ال يُفارُقكم يف نوٍم وال يقظٍة إال حنَي أَييت أحدُكم أهَلُه َأو حنَي أَييت خالُه، َأال فاْسَتحيوهم، أال 
 : ضعيف.(2300الضعيفة ) # السلسلة

 
ا َحَضَرُه سأَل عنه فأُثيَن   -  1670 عن زيِد بِن اثبٍت، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُدعَي إىل رجٍل ِمن َبين َسلمَة، فلمَّ

يكاً، قاَل: »اي َبين َسلمَة، وأَ  ، صلُّوا على صاحِبكم«. عليه خرٌي يف عفاِفِه وِجوارِِه ِمن رجٍل كاَن ِمسِّ  يُّ داٍء َأدوى ِمن الشحِّ
 

عن زيِد بِن اثبٍت، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه كاَن يقوُل إذا اضطَجَع: »اللهم إيّنِ أعوُذ بَك َأْن َتدعَو   -  1674
 عليَّ رحٌم َقطعُتها أو نفٌس ظلمُتها، وَأسأُلَك ِغىن النفِس«. 

 ( للطبراني موقوفًا. 125/ 10الوازع بن نافع متروك. ونسبه في المجمع )# اإليماء:  
 

ا كاَن يف الُعُصِب  -  1675 أو   -عن زيِد بِن اثبٍت قاَل: قُبَض النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ومل َيكن القرآُن مُجَع يف شيٍء، إمنَّ
ا قُتَل ساملٌ َموىل أب حذيفَة يوَم اليمامِة، قاَل سفياُن: َخشي عمُر بُن اخلطاِب َأن  -الُعُسب  والَكرانيِف، وجرائِد النخِل، فلمَّ

  هَب القرآُن، وكاَن ساملٌ َأحَد األربعِة الذيَن قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُخذوا القرآَن ِمنهم«. فجاَء إىل أب بكرٍ َيذ
القرآِن، وقد قُتَل ساملٌ َموىل أب حذيفَة، وَأان َأخشى َأن ال يَلقى  الصديِق رضي هللاُ عنه، فقاَل: إنَّ القتَل َقد استَحرَّ َِبهِل 

: وكيَف  أبو بكراملسلموَن زَحفاً آخَر إال استَحرَّ القتُل َِبهِل القرآِن، فامَجع القرآَن يف شيٍء، فإيّنِ َأخشى َأن يذَهَب، فقاَل 
 له أتُمُرين َأن َأفعَل شيئاً مل يفَعْله رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ قاَل: فلم يزْل به حَت شرَح هللاُ صدَر أب بكٍر للذي شرحَ 

رمحه هللاُ: أمَّا ِإذ عزمَت على َهذا، فَأرِسْل إىل زيِد بِن اثبٍت فادُعُه، فإنَّه كاَن شاابً َحَداثً ثَقفاً   أبو بكرصدَر عمَر، فقاَل 
 يكتُب الوحَي لرسوِل هللِا، فأرِسْل إليِه حَت ُيَمَعه َمعنا. 

 نريُد َأن جنمَع القرآَن يف شيٍء، فامَجْعه َمعنا، فإنََّك قارٌئ كنَت شاابً  قاَل زيُد بُن اثبٍت: فأرَسال إيلَّ فأَتيُتهما، َفقاال يل: إانَّ 
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ثَقفاً تكتُب الوحَي لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقلُت هلما: وكيَف َتفعالِن شيئاً مل يفَعْلُه رسوُل هللِا صلى هللا عليه  
يَزاال ب حَت شرَح هللاُ َصدري للذي شرَح له ُصدوَرمها، فَتتبعناه  : قد قلُت ذلَك هلذا، قاَل: زيٌد فلم أبو بكروسلم؟ قاَل 

 فَجَمعناه.
ون زيَد بَن اثبٍت كاتَب الوحِي.   قاَل سفياُن: وأهُل املدينِة ُيسمُّ

 . (7136باختصار بعض فقراته، انظر المسند الجامع ) أخرجه البخاري بلفظ أتم من هذا وأطول في التفسير والجهاد... # اإليماء: 
 

ن مسَع زيَد بَن اثبٍت قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َوالذي نَفسي  عبد الرمحنعن العالِء بِن  -  1676 ، عمَّ
 بيِدِه ما أُنزَل يف التوراِة واإلجنيِل والزَّبوِر والفرقاِن مثُلها، وهي السبُع املَثاين«، يَعين فاحتَة الكتاِب.

 إسناده ضعيف.  # اإليماء:
 

نَي يف:   -  1677 عن زيِد بِن اثبٍت كاتِب الوحِي قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إذا كتبَت فبنيِّ السِّ
   .بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم« 

 : ضعيف.(1737) الضعيفة # السلسلة
 

   .عن زيِد بِن اثبٍت، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »السيوُف َأرديُة املُجاهديَن« -  1679
 ضعيف. :(3739) الضعيفة # السلسلة

 
عن زيِد بِن اثبٍت قاَل: أسَهَم النيبُّ صلى هللا عليه وسلم للزبرِي أربعَة أسهٍم: سهٌم له، وسهماِن لفرِسِه، وسهٌم  -  1680

 . ألنَّه ِمن َذوي الُقرىب
 ضعيف اإلسناد من هذا الوجه[. ]  # اإليماء:

 
عن زيِد بِن اثبٍت قاَل: دخل سعُد بُن ُعبادَة على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ومعه ابُنُه فسلََّم، فقاَل رسوُل   -  1683

بنَي َيَدْي هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َهاُهنا، َهاُهنا« وأجَلَسُه عن مييِنِه، وقاَل: »مرحباً ابألنصاِر، مرحباً ابألنصاِر« وأقاَم ابَنُه 
هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اجلْس فجَلَس«، فقاَل: »اُْدُن« َفَدان فقبََّل َيَد   رسولِ 

  رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ورجَلُه، فقال رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »واِِبب األنصاُر، واِِبب فراُخ األنصاِر« فقالَ 
  هللاُ عزَّوجلَّ كَما أكْرمتَ َنا، فقاَل: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ قد أكَرَمكم قبَل َكراَميت لكم، إنَّكم َستَ ْلقون بعدي أَثَ َرًة،  سعٌد: أكرَمكَ 

   .فاْصربوا حَت تَ ْلَقوين على احلوِض«
 ليس بالقوي.  عبد العزيزمحمد بن يونس الكديمي اتهم بسرقة الحديث، وعاصم بن # اإليماء: 
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 [ مسندُ زيدِ بنِ خالدٍ اجلُهنِّ 108] 
َز غازايً يف سبيِل هللِا أو َخَلَفه يف أهِلِه   -  1686 ، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن جهَّ عن زيِد بِن خالٍد اجلُهينِّ

َز حاجاً أو َخَلَفه يف أهِلِه كاَن له مثُل أجِر احلاجِّ كاَن له مثُل أجِر الغازي ِمن غرِي َأْن يُنتَقَص ِمن أجِر الغازي شيٌء، وَمن َجهَّ 
 ِمن غرِي َأْن يُنتَقَص ِمن أجرِِه شيٌء، وَمن َفطََّر صائماً كاَن له مثُل أجرِِه«. 

 (.3906]صحيح دون ذكر الحاج[. وكذلك هو عند الترمذي وابن ماجه، انظر المسند الجامع ) # اإليماء:
 

عن زيِد بِن خالٍد قاَل: تَ َلقفُت هذه اخلطبَة ِمن يفِّ رسوِل هللِا بتبوَك مسعُتُه يقوُل: »أمَّا بعُد: فإنَّ أصَدَق احلديِث   -  1689
كتاُب هللِا، وأوَثَق الُعرى كلمُة التَّقوى، وخرَي امللِل ملُة إبراهيَم، وخرَي السنِن سنُن حممٍد صلى هللا عليه وسلم، وأشرَف  

كُر هللِا تعاىل، وأحسَن القصِص هذا القرآُن، وخرَي األموِر عوامُّها ، وشرَّ األموِر حُمداثهُتا، وأحسَن اهلَدِي َهدُي  احلديِث ذ 
وشرَّ   األنبياِء، وأشرَف املوِت قتُل الشهداِء، وَأعمى الضاللِة ضاللٌة بعَد اهلُدى، وخرَي العمِل ما نفَع، وخرَي اهلُدى ما اتُِّبَع،

 القلِب. الَعمى عمى
لفى، وما َقلَّ وَكفى خرٌي مما كثُ َر وَأهْلى، وشرَّ املَعذرِة عنَد حضرِة املوِت، وشرَّ النَّ  دامِة ندامُة يوِم  واليَد العليا خرٌي ِمن اليِد السُّ

 اخلَطااي اللساُن الَكذوُب، وخرَي  يذُكُر هللَا إال َهْجرًا، وِمن أعظمِ  القيامِة، وِمن الناِس َمن ال أييت اجلمعَة إال نَ ْزرًا، وِمنهم َمن ال 
ِر،  الِغىن ِغىن النفِس، وخرَي الزاِد التَّقوى، ورأَس احلكمِة خمافُة هللِا، وخرَي ما أُلقَي يف القلِب اليقنُي، واالرتياُب ِمن الكف

ُعُد َمن النار، والشعُر ِمن إ بليَس، واخلمُر مجّاعُة اإلمِث، والنساُء  والنياحُة ِمن عمِل اجلاهليِة، والُغلوُل ِمن مجِر جهنَّم، والسُّ
،  حبائُل الشيطاِن، والشباُب شعبٌة ِمن اجلنوِن، وشرُّ الكسِب كسُب الرِّاب، وشرُّ املأكِل ماُل اليتيِم، والسعيُد َمن ُوعَظ بغريِهِ 

ا يصرُي أحدُكم إىل موضِع أذرٍع، واألمُر إىل آخرِ  ه، وإمنَّ ِه، وِمالُك العمِل خوامتُُه، وشرُّ الرَّوااَي َرَوااي والشقيُّ َمن شِقَي يف بطِن أُمِّ
ِسباُب املسلِم فسٌق، وقتاُل املؤمُن كفٌر، وأكُل حلِمِه ِمن معصيِة هللِا، وحرمُة ماِلِه كحرَمِة  هو آٍت قريٌب. الكذِب، وكلُّ ما

ع هللاُ ِبه، وَمن يَعُف يَعُف هللاُ عنه، وَمن  دِمِه، وَمن يتَألَّ على هللِا يُكذْبُه، وَمن يَغفْر يغِفر هللاُ له، وَمن يب تِغ املستمَع ُيسمِّ
بْ  ُه هللاُ، اللهمَّ اغفْر  َيكِظم الغيَظ أيُجْرُه هللاُ، وَمن َيصرْب على الرَّزيِة يُعوِّْضُه هللاُ، وَمن يصم ُيضاِعْفُه هللاُ، وَمن يعِص هللَا يُعذِّ

 . وأستغِفُر هللَا يل ولكم« - ثالَث مراٍت  -فْر ألُمَّيت ألُميت، اللهمَّ اغفْر ألُمَّيت، اللهمَّ اغ
 ضعيف. :(2059) الضعيفة # السلسلة

 
 [ مسندُ ساملٍ مَوىل أبي حُذيفةَ 112] 

عن سامٍل َموىل أب ُحذيفَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يُؤَتى ِبقواٍم ِمن ولِد آدَم يوَم القيامِة َمعهم   -  1693
ا مثُل جباِل هتامَة، حَت إذا َدنوا يَعين وَأشرفوا على اجلنِة نُودَي فيهم: ال َنصيَب لكم فيها«، قلُت: اي رسوَل   حسناٌت كأهنَّ

م كانوا َيصوموَن  هللِا، َجلِّ  هؤالِء القوَم لنا حَت نَعرَِفهم، فَ َوالذي بعَثَك ابحلقِّ لقْد َخشيُت َأْن َأكوَن ِمنهم، فقاَل: »َأَما إهنِّ
َلهم، ولكنَّهم إذا ُشرَِع هلم شيٌء ِمن احلراِم َوثَبوا عليه، فأحَبَط هللاُ عزَّ وجلَّ َأعماهَلم«.   وُيصلُّون ويَقوموَن لَي ْ
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   .ُك بُن ديناٍر: هذا النفاُق، فَأَخَذ املُعلَّى بلحيِتِه فقاَل: صَدقتَ فقاَل مال
 ( أن فيه ضعفًا وانقطاعًا. 14/ 3أفاد الحافظ في اإلصابة )# اإليماء: 

 
 [ مسندُ السائبِ بنِ يزيدَ ابنِ أختِ النمرِ 114] 

أنَّه ُأيَت برجٍل سرَق طريًا، فاْستَ ْفَت السائَب بَن يزيَد يف ذلِك، فقاَل السائُب: ما رأيُت   عبد العزيزعن عمَر بِن  -  1697
   .أحدًا قطَع يف طرٍي، وما َأرى عليه يف ذلَك قطعاً 

 إسناده حسن[.# اإليماء: ]
 
 [ مسندُ سَبْرةَ بنِ فاتكٍ األسديِّ 115] 

 عن َسرْبَة بِن فاتٍك، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »املَوازيُن بيِد الرَّمحِن، يَرَفُع أقواماً وَيَضُع آخريَن«.  -  1699
 
 [ مسندُ سربةَ بنِ الفاكهِ  116] 

 عن ابِن الفاكِه قاَل: رأيُت رسوَل هللاَ صلى هللا عليه وسلم توضََّأ مرًة مرًة.  -  1701
 عدي بن الفضل متروك.# اإليماء:  

 
 [ مسندُ سُحيمِ بنِ خُفافٍ 117] 

جاَل حَت ُقمُت إ -  1702 ىل  عن ُسحيِم بِن خفاٍف قاَل: قاَم فينا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فَ َقرََّب الساعَة والدَّ
ساعَة  َغنمي مخسمئِة شاٍة، َمرقُد كلِّ شاٍة ِمنها مرقُد انقٍة، فبعُتها ِمن ثالثٍة أو أربعٍة، وبعُت أخفاَف اإلبِل مما ظَننُت أنَّ ال

 حاضرٌة.
 نصر بن علقمة قال الحافظ مقبول، ولم أر ترجمة لعمرو بن إسحاق شيخ المصنف، وكذلك نصر بن خزيمة ووالده[. ] # اإليماء:

 
 [ مسندُ سعدِ بنِ جُنادةَ العَويفِّ  120] 

عن سعِد بِن ُجنادَة قاَل: كنَّا يف اجلاهليِة نعبُد احلَجَر، فإذا َأصْبنا حجراً أحَسَن ِمنه أَلقينا األوَل والذي كنَّا نعبُده   -  1707
  ِبه مما كنَّا فيه ِمن الشرِك واجلاهليِة. ونعبُدها، حَت بعَث هللاُ رسوَلُه صلى هللا عليه وسلم فَ َهداان هللاُ ِبِه واَسْتنَقَذان

 إسناده ضعيف. # اإليماء: 
 
 [ مسندُ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ 121] 

بِن عبيِد بِن نفيٍع، أنَّه كاَن يف مسجِد الكوفِة ينتظُر ركوَع الضُّحى ومتتَع النهاِر، قاَل: فَبينا هو   عبد الرمحنعن  -  1708
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ملسجِد، قاَل: فأجفلُت فيَمن أجَفَل فإذا برجٍل جاٍث على رُكبتيِه عليه إزاٌر له ومالَءٌة وهو  جالٌس إذ أجَفَل الناُس يف انحيِة ا
ه يقوُل: أان املصعُب بُن سعِد بِن أب وقاٍص، مسعُت َأب أيثُِر عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو يقوُل: »أربٌع َمن ُكنَّ في 

 فقْد كَفَر: شهادُة َأن ال إلَه إال هللاُ وأينَّ رسوُل هللِا، وأنَّه مبعوٌث بعَد املوِت، وإمياٌن  فهو مؤمٌن، َمن جاَء بثالٍث وكتَم واحدةً 
 ابلقدِر خريِِه وشّرِِه، َمن جاَء بثالٍث وكَتَم واحدًة فقْد كفَر«. 

 (: اإلسناد ضعيف. 46( إلى )41)  # الروض البسام
 

عن سعٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن نفٍس إال وقْد َكتَب هللاُ َمدخَلها وخَمرَجها وما هي   -  1711
َر ِلعمِل أهِل اجلنِة، ومَ  ن كاَن  القيٌة«، فقاَل رجٌل ِمن األنصاِر: َففيَم العمُل اي رسوَل هللِا؟ قال: »َمن كاَن ِمن أهِل اجلنِة ُيسِّ

: »اآلَن حقَّ العمُل اي رسوَل هللِا«.ِمن أهِل ال َر ِلعمِل أهِل الناِر«، فقاَل األَنصاريُّ  ناِر ُيسِّ
 

عن سعِد بِن أب وقاٍص قاَل: لقْد رَأيُتين مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف ماٍء ِمن السماِء وإيّنِ أَلدُلُك ظهَرُه   -  1712
 وأغِسُلُه.

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

عن سعِد بِن أب وقاٍص قاَل: صلَّى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم حنَو بيِت املقدِس ستَة عشَر شهرًا، مث ُحّوِلت   -  1713
 القبلُة بعُد. 
 ضعيف اإلسناد من هذا الوجه[. ]  # اإليماء:

 
 عن سعٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يُقاتُل َأحدُكم اأَلخَبثنِي يف الصالِة: الغائَط والبوَل«.  -  1714

 إسناده موضوع[. # اإليماء: ]
 

 عن سعٍد، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم خَطَب فقاَل: »أمَّا بعُد«.  -  1717
ف. # اإليماء:  موسى بن يعقوب ضعِّّ

 
 عن سعٍد بِن أب وقاٍص قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أفضُل ما يَبدأُ ِبِه الصائُم احلَلوى واملاُء«.  -  1718

 المسيب بن شريك أبوسعيد متروك.  # اإليماء:
 

 عن سعٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأفطَر احلاِجُم واملَحجوُم«.  -  1719
 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
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 عن سعٍد، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يُوقُظ أهَله يف الَعشِر األواِخِر ِمن رمضاَن.  -  1720

... وغيره يرويه عن شعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة عن  .( وقال: هذا وهم من محمد بن عرعرة653)ذكره الدارقطني في علله # اإليماء: 
 علي. 

 
ِتها وال على خالِتها«.   -  1721  عن سعِد بِن أب وقاٍص قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال تُنكُح املرأُة على عمَّ

 ن حديث أبي هريرة. والمتن ثابت ممؤمل بن إسماعيل سيء الحفظ. # 
 

 عن إمساعيَل بِن حممِد بِن سعٍد قاَل: ُسئَل سعٌد عن العزِل فقاَل: كنَّا نكرُهُه حَت َأاتان زيُد بُن اثبٍت.  -  1722
 

عن سعِد بِن أب وقاٍص قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن اْستلَحَق نسباً ليَس ِمنه حتَُّه هللاُ َحتَّ   -  1723
 الورِق«.

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

سَن َموِضَعه، وَُيسَن  عن سعٍد، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »حقُّ الولِد على والِدِه َأْن َُيسَن امَسُه، وَيُ  -  1726
 أدبَُه«.

بن النعمان وثقه ابن معين وضعفه الدارقطني. والحديث أخرجه   عبد الصمدمالك النخعي متروك، و  حسين هو أبو الملك بنعبد # اإليماء: 
 ( من طريق محمد بن غالب لكن جعله من مسند عائشة. 8300البيهقي في الشعب )

 
َ يف دبِر كلِّ صالٍة   -  1727 عن سعِد بِن أب وقاٍص قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأميَنُع أحدَكم َأن يُكربِّ

مخسوَن ومئٌة ابللساِن وألٌف ومخُسمئٍة يف امليزاِن، فإذا َأوى إىل  عشرًا وُيسبَح عشرًا وََيمَد عشرًا فذلَك يف مخِس صلواٍت 
َد ثالاثً وثالثنَي وسبََّح ثالاثً وثالثنَي فتلَك مئٌة ابللساِن وألٌف يف امليزاِن«، قاَل: مث قاَل: »وأيُّكم  فراِشِه كربََّ أربعاً  وثالثنَي ومحَِ

 يعمُل يف يوٍم وليلٍة ألفنِي ومخَسمئِة سيئٍة؟«. 
موسى الجهني، عن موسى، عن أبي زرعة، ( وقال: خالفه يعلى بن عبيد، رواه عن 153أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة )# اإليماء: 

 عن أبي هريرة، ثم أخرجه بإسناده عنه موقوفًا. 
 

ُتِطْعُهَما   عن سعِد بِن مالٍك قاَل: أُنزلْت هذه اآليُة يفَّ: }َوِإْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشِرَك ِب َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفاَل  -  1729
نْ َيا مَ  ُهَما يف الدُّ يُن الذي  15ْعُروفًا{ ]لقمان: َوَصاِحب ْ ا َأسلمُت قالْت: اي سعُد، ما َهذا الدِّ ي، فلمَّ [، قاَل: كنُت رجاًل بّرًا ِبُمِّ

ه، قاَل: فقلُت: اي  أمه، إيّنِ ال   َقْد َأحدثَت؟ لََتَدَعنَّ ِديَنَك هذا أو ال آكُل وال َأشرُب حَت أموَت فَ ُتعريََّ ب فُيقاُل: اي قاتَل أُمِّ
، قاَل: فمكَثْت يوماً ال أتُكُل وليلًة فَأصبَحْت وقْد جهَدْت قاَل: فَمكَثْت يوماً آخَر  َأدُع دِ  يين هذا أو ال أدُع ِديَن هذا النيبِّ
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ا رأيُت ذلَك قلُت: اي أمه، َتعلمنَي وهللِا لو كانْت مئَة نفٍس فَخرَجْت   وليلًة ال أتُكُل فَأصبَحْت وَقد استجهَدْت، قاَل: فلمَّ
ا رأْت ذلَك َأكَلْت، فأُنزلْت هذه اآليُة. نفساً ن  فساً ما تركُت ِديين هذا لشيٍء، ِإْن شئِت فُكلي وإْن شئِت فال أتُكلي، فلمَّ

 إسناده محتمل للتحسين، وهو في الصحيح بنحوه. # اإليماء:  
 

عن سعٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »فضُل العلِم أحبُّ إيلَّ ِمن فضِل العبادِة، وخرُي ِديِنكم   -  1730
 الَورَُع«.

 حسن اإلسناد من هذا الوجه[.] # اإليماء:
 

عن سعٍد قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، لقْد ِشبَت، قاَل: »َشيَّبتين هوٌد، والواقعُة، وعمَّ يَتساَءلون، وإذا الشمُس   -  1732
 ُكوِّرْت«.

 (: جبارة هو ابن مغلس الحماني وهو ضعيف.642/ 2الصحيحة ) # السلسلة 
 

وأربعنَي سنًة، فأقاَم مبكَة عشَر  رآُن وهو ابُن ثالٍث عن سعٍد قاَل: أُنزَل على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم الق -  1734
يف خالفِتِه سنَّ رسوِل هللِا صلى هللا   أبو بكر سننَي، وابملدينِة عشَر سننَي، فُقِبَض وهو ابُن ثالٍث وستنَي، فقاَل: استكَمَل 

 عليه وسلم، فُتويَف وهو يف سنِّ رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم.
 

1736  - .» ي عينِّ إال َأان أو عليٌّ  عن سعٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يُؤدِّ
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
 عن سعٍد أنَّه قاَل:  -  1737

 .. َصَحابيت بُصدوِر نَ ْبلي.أال هْل أََتى رسوَل هللِا َأينَّ مَحيتُ 
هم ذايداً   ٍة وبكلِّ سهلٍ .. بكلِّ حزون.َأذوُد هِبا عدوَّ

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

عن سعِد بِن أب وقاٍص قاَل: قدَم وفُد ربيعَة على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فسأهَلم عن ُقسِّ بِن ساعدَة وكاَن   -  1738
 انزاًل فيهم، فذكَر احلديَث. 

 . [. .]نقل عن السيوطي قوله عن هذا الطريق: وهو أمثل طرق الحديث # اإليماء:
 

 عن سعٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل يثرب مرًَّة فليُقْل املدينة عشَر مراٍت«.  -  1740
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ] 
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عن احلسِن قاَل: َأظُنه عن سعٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إيّنِ ال َأعلُم شيئاً يُقّرُِبكم ِمن اجلنِة   -  1741

إنَّ الروَح عنه، َأال و ويُباِعدُكم ِمن الناِر إال َقد َأخربُتكم ِبِه، وال َأعلُم شيئاً يُقّرِبُكم ِمن الناِر ويُباعدُكم ِمن اجلنِة إال َقد هَنيُتكم 
ا َلن متوَت نفٌس حَت َتستكِمَل َأقصى رزَقها وِإن أَبطَأ عنها، فاتَّقوا هللَا عزَّ وجلَّ وَأمِجل وا يف الطلِب،  اأَلمنَي نَ َفَث يف ُروعي أهنَّ

 وجلَّ ال يُدَرُك ما عنَدُه إال  وال ََيمَلنَّكم استبطاُء شيٍء ِمن الرزِق َأْن َتطُلبوه بشيٍء ِمن معصيِة هللِا عزَّ وجلَّ، فإنَّ هللَا عزَّ 
 بطاَعِتِه«.

 
عن سعِد بِن أب وقاٍص، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم بعَثُه َمبعثاً إىل حيٍّ ِمن أحياِء العرِب، فرَجَع إليه وهو   -  1742

 ى َعَجبًا«. يُظهُر التكبرَي، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ألصحاِبِه: »أمَّا سعٌد فقْد رأَ 
ا مهُّهم ما لَبسوا على ظُهورِهم وَأكلوا يف ب طوهِنم، وأقبَل سعٌد فقاَل: اي رسوَل هللِا، ِجئنا ِمن عنِد قوٍم هم وأَنعاُمهم سواٌء، إمنَّ

َجهلوا   فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي سعُد، َأفال ُأخربَك مبا هو َأعظُم ِمن ذلَك؟ قوٌم َعلموا ما َجهلوا، مث
 كَجهِلهم«.

وا إىل بيعٍة يف طلِب نعيٍم ال يزوُل، جنهُد أَنفَسنا يف ذكِر هللِا.  فانصرَف إىل َأهِله فقاَل: اي َأهالُه هلمُّ
 عزَّ  فبايَعوُه، فأدركُت عجوزًا ممن شهَد تلَك البيعَة، فُكنا أنتيها فال تكاُد تَلتفُت إلينا اشِتغاالً ِمنها بذِكِر هللاِ  : عبد امللكقاَل 

 وجلَّ.
 عمير روايته عن سعد مرسلة.  الملك بنعبد # اإليماء: 

 
َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما حَمُْموًدا{ ]اإلسراء:  -  1743 [  79عن سعٍد، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف قوِلِه تَعاىل: }َعَسى َأْن يَ ب ْ

 قاَل: »هذا املَقاُم الذي َيشَفُع فيه ألُمَِّته«. 
 إسناده ضعيف. # اإليماء: 

 
 [ مسندُ سعدِ بنِ مالكِ بنِ سنان أبي سعيدٍ اخلدريِّ 122] 

عن أب سعيٍد، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »َمن آمَن ابهلِل ورسوِله وَأقاَم الصالَة وصاَم رمضاَن، فإنَّ  -  1744
 حّقاً على هللِا تعاىل أْن يُدخَله اجلنَة، هاجَر يف سبيِل هللِا أو ُحبَس يف َأرِضه اليت ُولَد فيها«. 

: َمن عرَفين فقد عرَفين، وَمن مل يعرْفين فَأان أبوسعيٍد، مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه  عن أب سعيٍد اخلدريِّ قالَ ويف رواية 
 وسلم يقوُل: »َمن قاَل: ال إلَه إال هللاُ دخَل اجلنَة«. 

هريرة عن أبي سعيد،  ]إسناده ظاهر القبول غير أنه مخالف. وكذا هو في األصل: عن أبي هريرة عن أبي سعيد، من رواية أبي # اإليماء: 
 . عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة وأبي سعيد[..بينما أخرجه الحاكم
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عن أب صاحٍل، عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يَزين املؤمُن حنَي يَزين وهو   -  1746
خلمَر حنَي َيشرهُبا وهو مؤمٌن، وال يَنتهُب هُنبًة ذاَت َشرٍف وهو  مؤمٌن، وال َيسرُق حنَي َيسرُق وهو ُمؤمٌن، وال َيشرُب ا

 مؤمٌن«. 
 . ال يشرُب اخلمَر وهو مؤمٌن، مث التوبَُة َمعروضٌة«..ويف روايٍة: »

 ( وقال: والصحيح حديث أبي هريرة.1487ذكره الدارقطني في علله )# اإليماء: 
 

عن عمَر بِن شيبَة قاَل: اختلَف انٌس يف احلديِث فَقالوا: لو ِجْئنا أاب سعيٍد اخلدريِّ فسأَْلناه عن حديٍث ليَس فيه  -  1747
راقٌد،  اختالٌف، فَجَلسوا عنَد الباِب ساعًة وذلَك بعَد الصبِح، مث أَتينا اثنيًة فَأْدرَكهم َفقالوا: قْد جئناَك منُذ ساعٍة َفظَننا أنكَ 

ثنا عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم حديثاً ليَس فيهقاَل: ظَ    ننتم يفَّ َغفلًة، قالوا: اي أاب سعيٍد، إانَّ اختَ َلفنا يف احلديِث، فحدِّ
 اختالٌف، فقاَل: 

َم ثالثًة ِمن ولِدِه مل يبُلغوا احلنَث َأدخَلُه هللاُ بفض هم،  مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو يقوُل: »َمن قدَّ ِل رمحِتِه إايَّ
نَد ستٌّ َمن ُكنَّ فيه فقْد بلَغ حقيقَة اإلمياِن: ضرُب أعداِء هللِا ابلسيِف، وابتكاُر الصالِة يف اليوِم الدجِن، وإسباُغ الوضوِء ع

   .املكارِِه، وصياٌم عنَد احلرِّ، وصرٌب عنَد املصاِئِب، وترُك املراِء واملرُء صادٌق«
 (: هذا إسناد ضعيف مجهول. 171/ 8الضعيفة ) # السلسلة

 
عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يوِشُك قلوُب الناِس مَتتليُء شرًا حَت َُيرَي   -  1748

 قبَل كلِّ شيٍء، فَماذا الشرُّ فضاًل ابلناِس ما ُيُد قلباً يدُخُلُه، وال يزاُل الناُس َيسألوَن عن كلِّ شيٍء حَت يَقولوا: هذا هللاُ كانَ 
ى كاَن قبَل هللِا؟ فإذا قَالوا لكم ذلَك فُقولوا: هو األوُل قبَل كلِّ شيٍء وليَس قَبلُه شيٍء، وهو اآلِخُر بعَد كلِّ شيٍء، وهو عل

يٌء، وهو بكلِّ  كلِّ شيٍء قديٌر، وهو الظاهُر فوَق كلِّ شيٍء فليَس فوَقُه شيٌء، وهو الباطُن دوَن كلِّ شيٍء فليَس دونَُه ش
 . شيٍء عليُم، فإْن هم َأعادوا لكم املسأََلَة فابصُقوا يف وجوِهِهم، فإْن مل ينَتهوا فاْقتلوهم«

 حديث ضعيف جدًا[. # اإليماء: ]
 

عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ آيَة النفاِق َأن يذكَر القوُم ما ذُكِّروا، فإذا   -  1749
أمسَك َعنهم مل يَذكروا، فال َتكونوا كاليهوِد إذا تُليْت عليهم التوراُة اندوا هلا، وإذا أمسَك عنهم مل يكْن ِمن وراِء ذلَك  

 .شيٌء«
 سنده ضعيف جدًا[ ]  ء:# اإليما

 
عن أب صاحٍل، عن أب سعيٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »احتجَّ آدُم وموسى، فقاَل موسى: اي   -  1751

اجلنِة، آدُم خلَقَك هللاُ بيِدِه ونفَخ فيَك ِمن ُروِحِه وأمَر املالئكَة َفَسجدوا لَك وأسكَنَك جنَّته، َأغويَت الناَس وَأخرْجَتهم ِمن 
َر عليَّ قبَل أن ُُتلَق السمواُت واألرُض!  فقاَل آدُم: اي مو  سى، اصطفاَك هللاُ بكلمِتِه وأَنزَل عليَك التوراَة، َتلوُمين على أمٍر ُقدِّ
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 . فحجَّ آدُم موسى«
 ( من طريق األعمش موقوفًا.  1402) أبو يعلىرواه  # اإليماء:

 
عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: دخَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم بَييت، فأَتيُتُه بلحٍم َمشويٍّ فأكَل ِمنه، مث َدعا مباٍء   -  1757

 فغَسَل كفَّيِه ومَتضمَض، مث صلَّى ومل َُيدْث وضوءًا.
  وَفَمُه، مث صلَّى ومل يتوضَّْأ. ويف روايٍة: أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أَكَل عنَدهم حلماً َمشواّيً، مث غسَل يديهِ 

 
عن أب سعيٍد اخلُدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف حديِث املعراِج: »فَمررُت على موسى   -  1759

م ال  ارجْع إىل ربِّك فَسل التَّخفيَف فإنَّ أُمَتَك ضعيفةٌ  فسأََلين: ما فرَض َعليَك ربَُّك؟ قلُت: مَخسنَي صالًة، قاَل: ، وإهنَّ
 َيستطيعوَن َأن ُيصلُّوها، وِإن َتركوها َكفروا«. 

على  ويف روايِة جماعَة بِن الزبرِي: »ملَّا ُفرضْت عليَّ الصالُة الفريضُة ُفرَضْت عليَّ مَخسوَن صالًة يف كلِّ يوٍم وليلٍة، فأَتيُت 
   . موسى« فذَكَر احلديثَ 

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

دًا ُكتَب امسُُه  -  1760 عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا ترَك الرجُل الصالَة ُمتعمِّ
  . على ابِب الناِر فيَمن يدُخُلها« 

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »أوُل ما ُيسأُل العبُد عنه وَُياَسُب به   -  1761
 صالتُه، فإْن قُبَل ِمنه قُبَل سائُر عمِله، وإْن رُدْت عليه رُدَّ عليه سائُر عمِله«. 

 (.1358لصحيحة )إسناده واه[. وللحديث شواهد أوردها األلباني في ا ] # اإليماء:
 

عن أب سعيٍد، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الصالُة َعَلُم اإلمياِن، َمن فَ رََّغ هلا قلَبُه وقاَم َعليها حبُدوِدها   -  1762
 وَوفَّاها ُسنَنها فهو مؤمٌن«. 

: »َعَلُم اإلمياِن الصالُة، فَمن فرََّغ هلا قلَبُه وحاف    .َظ َعليها حِليِنها ووْقِتها وُسنِنها فهو مؤمٌن«ويف روايِة ابِن األعرابِّ
 (: إسناده واه. 238)  # الروض البسام

 
عن أب سعيٍد قاَل: صلَّى لَنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم صالَة العصِر مث انصرَف فقاَل: »إنَّ هذه الصالَة   -  1763

ها ُضعَِّف له َأجُرها مرَّتني، وال صالَة بعَدها حَت يَ  طلَع  ُكتبْت على َمن كاَن قبَلكم فَ َتوانوا وَضُعفوا عنها، أال وإنَّ َمن صالَّ
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 .الشاهُد«
 (. 3479)  الوليد بن الوليد الدمشقي متروك. والحديث في الصحيح عن أبي تميم، عن أبي بصرة مرفوعًا، انظر المسند الجامعيماء: # اإل 

 
 عن أب سعيٍد اخلدريِّ رفَ َعُه قاَل: »املؤذُن يُغَفُر له َمدى صوتِِه، ويَشَهُد له كلُّ رطٍب وايبٍس«. -  1764

قاَل رسوُل هللاُ صلى هللا عليه وسلم: »يغفُر هللاُ للُمنادي َمدَّ   جزء علي بن حممد احلمريي عن عطاء بن يسار قال:ويف 
قُه كلُّ ما مسَعه ِمن رطٍب   وايبٍس«. مرساًل. صوتِه، وُيصدِّ

 ( إرساله.  2276صحح الدارقطني في علله )# اإليماء: 
 

، أنَّه مسَع أاب هريرَة وأاب سعيٍد اخلدريَّ يقوالِن: مِسْعنا رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم   -  1765 عن زاذان أب عمَر الكنديِّ
القرآَن  يقوُل: »ثالثٌة يوَم القيامِة على َكثيٍب ِمن مسٍك ال يَهوهُلم فزٌع وال يَناهُلم حساٌب حَت يُفرََغ مما بنَي الناِس: رجٌل قرَأ 

نيا فلم  اَء وجِه هللِا وأمَّ قوَمَه وهم ِبه راضوَن، ورجٌل أذََّن دعا إىل هللِا تعاىل ابتغاَء وجِه هللِا، ورجٌل مملوٌك ابُتلَي ابلرقِّ ابتغ يف الدُّ
 .َيشغْلُه ذلَك عن طلِب اآلخرِة« 

 (. 1655الفضل بن ميمون ضعيف، وخولف في إسناده، انظر علل الدارقطني )# اإليماء: 
 

، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا صلَّى َأحدُكم فلُيصلِّ إىل رحِلِه، أو ليُخطَّ خطّاً   -  1766 عن أب سعيٍد اخلدريِّ
   .يف األرِض، أو لينِصْب سهماً ِمن كنانِتِه، وال َيضرُُّه ما وراَء ذلَك«

 أبو هارون العبدي متروك.# اإليماء: 
 

اَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل وهو ساجٌد ثالَث مرَّاٍت: ربِّ اغفْر  عن أب سعيٍد اخلدريِّ ق -  1768
 يل، مل يرَفْع حَت يُغَفَر َله«. 

 ثوير هو ابن أبي فاختة ضعيف. :(327/ 2المعجم الكبير ) قال الذهبي في # 
 

عن أب سعيٍد قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا َقَضى صالَتُه قاَل: »اللهمَّ ِإيّنِ أسأُلَك حبقِّ السائلنَي   -  1770
ا عبٍد أو أمٍة ِمن أهِل الرَبِّ والبحِر َتقبَّلَت َدعوهَتم أو استجْبَت َدعوهَتم َكنا يف َأْن ُتشِر  عليَك فإنَّ لِلسائلنَي عليَك فيها حّقاً، أميُّ

هم، وَأْن َتقبَل ِمنا وِمنهم، وَأْن تَ َتجاوَز عنَّا وعنُهم، إانَّ آمنَّا مبا أنزْلَت وا ت َّْبعنا الرسوَل فاْكُتبنا  صاحِل ما َيدعو، وَأْن تُعافَينا وإايَّ
اهديَن«.   َمع الشَّ

ْتهم وهو يف  وكاَن يقوُل: »ما َتكلََّم هِبذا أحٌد ِمن َخليَقِة هللِا عزَّ وجلَّ إال َأشرَكَ  ُه يف دعوِة أهِل حَبرِهم وأهِل بَ ّرِهم، فَعمَّ
   .مكانِِه«

 عمرو بن عطية العوفي وأبوه ضعيفان. # اإليماء: 
 



194 

 

   . عن أب سعيٍد قاَل: مسَع النيبُّ صلى هللا عليه وسلم رجاًل يُنشُد ضالًة يف املسجِد، فقاَل: »ال َوجدهَتا« -  1773
 ( ونقل عن أبي حاتم وأبي زرعة قولهما: هذا خطأ. 260ذكره ابن أبي حاتم في العلل )# اإليماء: 

 
قاَل: قاَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ   - شكَّ حممٌد   - عن أب صاحٍل، عن أب هريرَة أو عن أب سعيٍد  -  1774

 .أَثقَل الصلواِت على املُنافقنَي صالُة العشاِء والفجِر، ولو يَعلموَن ما فيهما ألَتومُها ولو َحبوًا«
 (. 13016د الجامع )حديث أبي هريرة في الصحيحين، انظر المسن # اإليماء: 

 
قاَل: قاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »لقد  - شكَّ حممٌد -عن أب صاحٍل، عن أب هريرَة أو عن أب سعيٍد  -  1775

هد الصالَة  مَهمُت َأن آُمَر ابلصالِة َأن تُقاَم مث آُمَر رِجااًل يف أَيديهم حطٌب ِمن انٍر، ال يُؤتى برجٍل يف بيِتِه مسَع اإلقامَة مل َيش
 . إال ُأضرَم عليه بيُتُه«

 (. 13016حديث أبي هريرة في الصحيحين، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
 

نوا، فإنَّه َمن وافَق أتميُنه أتمنَي   -  1777 ، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا أمََّن اإلماُم فأمِّ عن أب سعيٍد اخلدريِّ
 املالئكِة ُغفَر له ما تقّدَم ِمن ذنِبه«.

 ن أبي هريرة.ع نوالحديث في الصحيحي قال الدارقطني: يروي عن مطرف عن مالك أحاديث يخطئ فيها عليه. أبو سبرة# 
 

، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل يف مجعٍة ِمن   -  1778 عن الزهريِّ َأخربين َمن ال َأهتُم عن أب سعيٍد اخلدريِّ
يضرُُّه َأْن مَيَسَّ  اجلُمع: »اي َمعشَر املُسلمنَي، إنَّ هذا يوُم عيٍد جعَلُه هللاُ هلذِه األُمِة، فاغَتِسلوا ابملاِء، وَمن كاَن ِعندَه ِطيٌب فال 

   .ِمنه، وعليُكَم هبذا السواِك«
 إسناده ضعيف. # اإليماء: 

 
ُن ِلرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم اجلُمعِة حَت َُيلَس رسوُل هللِا   -  1779 عن أب سعيٍد أنَّه قاَل: رأيُت املُؤذَن ال يُؤذِّ

   .صلى هللا عليه وسلم على املنربِ 
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
عن أب سعيٍد أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما ِمن أحٍد إال ُضرَب على صماِخِه جَبريٍر معقٍد، فإْن هو   -  1782

استيَقَظ  استيقَظ وتوضََّأ ُحلَّْت عقدٌة، وإن استيَقَظ وتوضََّأ احنلَّْت عقدٌة ُأخرى، وإْن قاَم فصلَّى احنلَّت الُعقُد كلُّها، فإْن هو 
   .ومل ُيصلِّ َأصبَحت العقُد كلُّهن كهيَأهِتا وابَل الشيطاُن يف ُأِذنِه« ومل يتوضَّأَ 
 إسناده ضعيف. # اإليماء: 
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   .عن أب سعيٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا قْد زادَكم صالًة وهي الوِتُر« -  1783
 (.1141[. وقارن بما في الصحيحة )189/ 1حسن الحافظ إسناده في الدراية ] # اإليماء:

 
 عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: اَندى ِفينا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َأدرََكُه الصبُح ومل يُوتِْر فال ِوتَر له«. -  1784

 . ويف روايِة متاٍم: اَندى فينا ُمنادي رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأنَّ َمن أدرَكُه الفجُر فال ِوتَر له
 (. 153/ 2متروك. وله عن أبي سعيد إسناد آخر، انظر اإلرواء ) العبدي أبو هارون # اإليماء:  

 
قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:   -شكَّ األعمُش   - عن أب صاحٍل، عن أب هريرَة أو عن أب سعيٍد  -  1785

أُمَر ابُن أدَم ابلسجوِد فسَجَد فَلُه اجلنُة، وأُمرُت  ويَلُه،  »إذا قرَأ ابُن آدَم السجدَة فسَجَد اعتَزَل الشيطاُن يَبكي ويقوُل: اي
 ابلسجوِد فَعصيُت فلي الناُر«. 

 (. 13202هو في الصحيح من طريق أبي صالح عن أبي هريرة من غير شك، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
 

هريرَة مع مرواَن َحَت َجَلسا يف   فذَهَب أبو عن العالِء، عن أَبيه، أنَّه َشهَد جنازًة صلَّى عليها مرواُن بُن احلكِم، -  1786
ملَ َأقْمَتين؟   املقربِة، فجاَء أبوسعيٍد اخلدريِّ فقاَل ملرواَن: َأِرين يَدَك، فَأعطاُه يَدُه، فقاَل: ُقْم، فقاَم، مث قاَل مرواُن ألب سعيٍد:

 رَّ هِبا وقاَل: »إنَّ للموِت فَ َزعًا«. قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا رََأى جنازًة قاَم حَت مي
َثين؟ قاَل: كنَت إماماً فجلْسَت فجلْستُ   . فقاَل مرواُن: َأصَدَق اي أاب هريرَة؟ قاَل: نعْم، فقاَل: ما منَعَك أْن حُتدِّ

 (: سنده صحيح على شرط مسلم.2852الصحيحة ) # السلسلة
 

عن أب سعيٍد قاَل: ملَّا قُبَض رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أَْنكْران أنُفَسنا، وكيَف ال نُنكُر أنُفَسنا وهللاُ يقوُل:   -  1787
 . [7}َواْعَلُموا َأنَّ ِفيُكْم َرُسوَل اَّللَِّ َلْو يُِطيُعُكْم يف َكِثرٍي ِمَن اأْلَْمِر َلَعِنتُّْم{ ]احلجرات: 

 مصنف جيد[. إسناد ال] # اإليماء:
 

عن أب سعيٍد قاَل: ارحَتْلنا ليلًة مع نيبِّ هللِا صلى هللا عليه وسلم فَنفرْت راحلُتُه، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه   -  1788
   . وسلم: »َفزَعْت ِمن صوِت هذا القرِب أنَّه يُعذُب«

   إسناده ضعيف.# اإليماء: 
 

، وصلُة الرحِم   -  1789 ، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »صدقُة السرِّ ُتطِفُئ غضَب الربِّ عن أب سعيٍد اخلدريِّ
 . َتزيُد يف العمِر، وفعُل املعروِف يَقي مصارَِع السوِء«

   (: صحيح.3760صحيح الجامع )# 
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 . عن أب سعيٍد قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إذا سَقَط القرُص أفَطرَ  -  1791
 ]إسناده حسن غريب جدًا[. # اإليماء:

 
   .عن أب سعيٍد، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال َيضرُّ َأحدَكم إذا كاَن صائماً َأْن يُقبَل امرأَتُه« -  1793

 العبدي متروك. أبو هارون  # اإليماء:
 

، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل:   -  1797 ثه الثقُة عن أب سعيٍد اخلدريِّ عن أيوَب بِن سليماَن بِن مفلٍح، أنَّه حدَّ
نَة كلَّها«  َع هللاُ عليه السَّ َع على أهِلِه يوَم عاشوراَء وسَّ  .»َمن وسَّ

قال: هذه األسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضم بعضها إلى ( ثم 3515( إلى )3512هذه الشواهد ذكرها البيهقي في الشعب ) # اإليماء:
 (.6824(، واأللباني في الضعيفة )910( )909وخالفه في ذلك ابن الجوزي في العلل المتناهية ) بعض أخذت قوة، وهللا أعلم.

 
، وهو شهٌر   -  1798 عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأال إنَّ رجَب شهُر هللاُ اأَلصمِّ

مُ  ا مُسَي اأَلصمَّ ألنَّه ال يُقارِبُُه شهٌر ِمن الشهوِر حرمًة وفضاًل عنَد هللِا، وقْد كاَن أهُل اجلاهليِة تُعظِّ ه يف جاهليِتها،  عظيٌم، وإمنَّ
ا جاَء اإلسالُم مل يَزَدْد إال تَعظيماً وفضاًل، أال إنَّ شهَر رجَب شهُر هللِا، وشعباُن فل يت، أال فَمن  مَّ َشهري، ورمضاُن شهُر أُمِّ

ه  عن صاَم ِمن رجَب يوماً إمياانً واحتساابً استوَجَب ِرضواَن هللِا األكرَب، وأطفَأ صوُمه يف ذلَك اليوِم غَضَب هللِا َتعاىل، وَأغلقَ 
نيا  دوَن   ابابً ِمن أبواِب الناِر، ولو ُأعطَي ِمثل األرِض ذهباً ما كاَن ذلَك ِبفضَل ِمن صوِمِه، وال َيستكِمُل أجَرُه بشيٍء ِمن الدُّ

نيا ُأعطَيُه، وإال ادِخَر ل ه  يوِم احلساِب إذا أخلَصُه هلِل، وله إذا َأمسى عشُر دعواٍت ُمستجاابٍت إْن دعا بشيٍء يف عاجِل الدُّ
 ِمن اخلرِي َأفضَل ما دعا داٍع ِمن أولياِء هللِا وأحباِبِه وأصفيائِِه.

ألجِر وَمن صاَم ِمن رجَب يومنِي مل َيِصف الواِصفوَن ِمن أهِل السماِء وأهِل األرِض َما له عنَد هللِا ِمن الَكراَمِة، وُكتَب له ِمن ا
هُلم ما بَلغْت، ويشفُع يوَم القيامِة يف مثِل ما َيشفعوَن فيه، وَيُشُره يف  مثُل أجوِر عشرٍة ِمن الصاِدقنَي يف عمرِهم ابلغًة أعما

 زمرهِتم حَت يدخَل اجلنَة ويكوَن ِمن رُفقائِهم. 
طولُه مسريُة سبعنَي عاماً، ويقوُل هللاُ عزَّ   -أو قاَل: حجاابً  -وَمن صاَم ِمن رجَب ثالثَة أايٍم جعَل هللاُ بيَنه وبنَي الناِر َخندقاً  

َم وجلَّ عنَد إفطارِِه: لقْد وجَب حقُّك عليَّ ووجبْت لك حَمبَّيت ووالَييت، ُأشِهدُكم اي مالِئَكيت أيّنِ قد َغفرُت ِمن ُذنوِبِه م ا تقدَّ
َر.   وما أتخَّ

جاِل، وُأج رَي ِمن عذاِب القرِب،  وَمن صاَم من رجَب أربعَة أايٍم عويَف ِمن الَبالاي كلِّها ِمن اجلُذاِم والربِص وفتنِة املسيِح الدَّ
 وُكتَب مثُل أجوِر ُأويل األلباِب األوَّابنَي التَّوابنَي، وُأعطَي كتابَه بيميِنِه يف أوائِل الَعابديَن.

يلَة  مِر لوَمن صاَم ِمن رجَب مخسَة أايٍم كاَن حّقاً على هللِا عزَّ وجلَّ َأْن يُرضَيه يوَم القيامِة، وبُعَث يوَم القيامِة، ووجُهُه كالق
 البدِر، وُكتَب له عدُد رمِل عاجل حسناٍت، وُأدخَل اجلنَة بغرِي حساٍب، ويُقاُل له: مَتَنَّ على ربِّك ما شئَت. 

  وَمن صاَم ِمن رجَب ستَة أايٍم خرَج ِمن قربِِه وِلوجِهِه نوٌر يَتألألُ أشدُّ بياضاً ِمن نوِر الشمِس، وأُعطَي له سوى ذلَك نوراً 
اجلمِع يوَم القيامِة، وبُعَث ِمن اآلِمنني حَت ميرَّ على الصراِط بغرِي حساٍب، ويُعاَف ِمن عقوِق الوالديِن  َيستضيُء له أهُل 
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 وقطيعِة الرحِم، ويُقبُل هللاُ تعاىل عليه بوجِهِه يوَم القيامِة. 
وٍم ابابً ِمن أبواهِبا، وحرََّم هللاُ جسَده على  وَمن صاَم ِمن رجَب سبعَة أايٍم فإنَّ جلهنَم سبعَة أبواٍب يُغلُق هللاُ عنه بصوِم كلِّ ي

 الناِر. 
ل ِمن أيِّ  وَمن صاَم ِمن رجَب مثانيَة أايٍم فإنَّ للجنِة مثانيَة أبواٍب يفتُح هللاُ له بصوِم كلِّ يوٍم ابابً ِمن أبواهِبا، وقيَل له: ادخُ 

 أبواِب اجلنِة شئَت. 
ِه وهو يُنادي: ال إلَه إال هللاُ، وال ُيصرُف وجُهه دوَن اجلنِة، وخرَج ِمن قربِِه  وَمن صاَم ِمن رجَب تسعَة أايٍم خرَج ِمن قربِ 

 ووجُهُه نوٌر يَتألألُ يشرُق ألهِل اجلنِة حَت يَقولوا: هذا نيبٌّ ُمصطفى، فإنَّ َأدىن ما يُعطى َأْن َيدخَل اجلنَة بغرِي حساٍب. 
حنِي َأخضريِن منفوطنِي ابُلدرِّ والياقوِت َيطرُي هبما على الصراِط كالربِق وَمن صاَم ِمن رجَب عشرَة أايٍم جعَل هللاُ له َجنا

ا عبَد هللاَ  َل هللاُ سيئاتِِه حسناٍت، وكتَبُه هللاُ ِمن املُقربنَي القوَّامني هلِل ابلقسِط، وكأمنَّ  ألَف عاٍم قائماً اخلاِطِف إىل اجلناِن، وبدَّ
 حُمتسباً. 

  يوماً مل يُواف عبٌد يوَم القيامِة أفضَل ِمنه إال َمن صاَم مثَله أو زاَد عليِه. وَمن صاَم ِمن رجَب إحَدى عشرَ 
نيا  وَمن صاَم ِمن رجَب اثيَن عشَر يوماً ُكسَي يوَم القيامِة حلَّتنِي َخضراويِن ِمن سندٍس وإستربٍق لو ُأدنيْت حلٌَّة ِمنهما إىل ال دُّ

نيا أطيَب ِمن ريِح املسِك. ألضاَء ما بنَي املشرِق واملغرِب شرِقها وغرهبِ   ا، وَلصاَرت الدُّ
ايقوٍت أخضَر يف ظلِّ العرِش، قوائُمها ِمن درٍة أوسَع   وَمن صاَم ِمن رجَب ثالثَة عشَر يوماً ُوضعْت له يوَم القيامِة مائدٌة ِمن

نيا سبعنَي مرًة، عليها صحائُف الدرِّ والياقوِت، يف كلِّ صحفٍة سبعوَن ألَف لو  ٍن ِمن الطعاِم، ال يشِبُه اللوُن اللوَن وال ِمن الدُّ
 الريُح الريَح، فيأُكُل ِمنها والناُس يف شدٍة شديدٍة وكرٍب عظيٍم.

وَمن صاَم ِمن رجَب أربعَة عشَر يوماً َأعطاُه هللاُ ِمن الثواِب ما ال عنٌي رأْت وال أذٌن مسعْت وال خَطَر على قلِب بشٍر ِمن  
 ابلدرِّ والياقوِت. قصِر اجلناِن اليت بُنيْت 

نَت  وَمن صاَم ِمن رجَب مخسَة عشَر يوماً ُوقَف به موقَف اآلِمننَي، وال ميرُّ ِبه َمَلٌك وال رسوٌل وال نيبٌّ إال قالوا: طُوىب لَك أ
 ِمن ُمقرٍب َمغبوٍط حمبوٍر ساكٍن للِجناِن.

الرمحِن على دوابَّ ِمن نوٍر يطرُي هبم يف عرصِة القيامِة إىل   وَمن صاَم ِمن رجَب ستَة عشَر يوماً كاَن يف أوائِل َمن كاَن يف نورِ 
 داِر الرمحِن، ينظُر إىل ثواِب الكرمِي ويسمُع كالَمُه اللذيَذ.

وَمن صاَم ِمن رجَب سبعَة عشَر يوماً ُوضَع له يوَم القيامِة على الصراِط سبعوَن ألَف مصباٍح ِمن نوٍر حَت ميرَّ على الصراِط  
 ملصابيِح إىل اجلِناِن، ُتشيُعه املالئكُة ابلرتحيِب والسالِم.بنوِر تلَك ا

 وَمن صاَم ِمن رجَب مثانيَة عشَر يوماً زاَحَم إبراهيَم يف قُبِتِه يف جنِة اخلُلِد على سرِر الدرِّ والياقوِت. 
ا عبَد هللَا عشريَن ألَف عاٍم.  وَمن صاَم ِمن رجَب عشريَن يوماً فكأمنَّ

 َب ِإحدى وعشريَن يوماً شفَع يوَم القيامِة مبثِل رَبيعَة وُمَضَر، كلُّهم ِمن َأهل اخلَطااي والذنوِب.وَمن صاَم ِمن رجَ 
َما الكراَمُة  وَمن صاَم ِمن رجَب اثننِي وعشريَن يوماً اندى ُمناٍد ِمن السماِء: أَبِشْر اي ويلَّ هللِا ِمن هللِا ابلكراَمِة الُعظمى، قيَل: و 

هداِء والصاحلنَي وَحُسَن أولئَك الُعظمى؟ قاَل: ال ديقنَي والشُّ نظُر إىل ثواِب هللِا وُمرافَقِة الذين أَنَعَم هللاُ َعليهم ِمن النبيَّنَي والصِّ
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 رَفيقاً. 
ىب  وَمن صاَم ِمن رجَب ثالثًة وِعشريَن يوماً نُودَي ِمن السماِء: طُوىب لَك اي عبَد هللِا، َنصبَت وَتعبَت طوياًل، ُطوىب لَك طُو 

 لَك، وَأفضيَت إىل جسيِم ثواِبِك الكرمِي وجاوْرَت اجلليَل يف داِر السالِم. 
وَمن صاَم أربعًة وعشريَن يوماً فإذا نزَل ِبه مَلُك املوِت عليه السالُم ترآى له يف صورِة شاٍب مشقاه عنَد خروِج نفِسِه يهوُن  

يف تلَك احلريرِة فتفوُح ِمنها رائحٌة طيبٌة َيستنِشُقها أهُل السمواِت   َسكراِت املوِت حَت ال ُيَد للموِت أملاً، مث أيُخُذ روَحه
 السبِع فيظلُّ يف قربِِه رايَن، ويُبعُث ِمن قربِِه رايَن، ويظلُّ يف املوقِف رايَن حَت يرَد حوَض النيبِّ صلى هللا عليه وسلم. 

ِه َتلقَّاُه سبعوَن ألَف مَلٍك، بيِد كلِّ مَلٍك ِمنهم جنيبٌة ِمن درٍّ  وَمن صاَم ِمن رجَب مخسًة وعشريَن يوماً فإنَّه إذا خَرَج ِمن قربِ 
ِمن  وايقوٍت وَمعهم طوائُف احلليِّ واحلُلِل فيقولوَن: اي ويلَّ هللِا، التِجْئ إىل ربِّك، وهو ِمن أوِل الناِس دخواًل يف جناِت عدٍن 

  العظيُم.املُقربنَي الذين رضَي هللاُ عنهم وَرضوا عنه، وذلَك الفوزُ 
وَمن صاَم ِمن رجَب ستًة وعشريَن يوماً َبىن هللاُ له يف ظالِل العرِش مئَة قصٍر ِمن درٍّ وايقوٍت على رأِس كلِّ قصٍر خيمٌة 

 خضراُء ِمن حريِر اجلِناِن َيسُكُنها ما عمَر والناُس يف احلساِب. 
َع هللًا عليه القربَ  عاٍم، وَمأَل مجيَع ذلَك ِمسكاً وعنربًا وَرايحنَي    مسريَة أربعمئةِ وَمن صاَم ِمن رجَب سبعًة وعشرين يوماً وسَّ

 وأشجارًا وأهنارًا، مفتوحاً مجيُع ذلَك إىل اجلِناِن.
ئة  وَمن صاَم مثانيًة وعشريَن يوماً جعَل هللًا بيَنه وبنَي الناِر سبعَة خناِدَق، كلُّ خندٍق كما بنَي السماِء واألرِض مسريَة مخِسم

 عاٍم.
ارًا، ولو كانت امرأًة فجَرْت سبعنَي مرًة َوَولدْت سبعنًي َولَ ومَ  دًا  ن صاَم ِمن رجَب تسعًة وعشريَن يوماً َغفَر هللاُ له ولو كاَن َعشَّ

 بعَدما أراَدْت وجَه هللِا واخلالَص ِمن جهنََّم لغفَر هللاُ هلا. 
عبَد هللِا، أمَّا ما َمضى فقْد َغفَر هللاُ لَك فاستأِنف العمَل فيما  وَمن صاَم ِمن رجَب ثالثنَي يوماً اَندى ُمناٍد ِمن السماِء: اي 

دٍة  بقَي، وَأعطاُه يف اجلِناِن كلِّها يف كلِّ جنٍة أربعنَي ألَف بيٍت، يف كلِّ بيٍت أربعوَن ألَف ألِف مائدٍة ِمن ذهٍب على كلِّ مائ
لوٍن ِمن الطعاِم والشراِب، لكلِّ طعاٍم وشراٍب ِمن ذلَك لوٌن على  أربعوَن ألَف ألِف َقصعٍة، يف كلِّ َقصعٍة أربعوَن ألَف ألِف 

ِحدٍة، ويف كلِّ بيٍت أربعوَن ألَف سريٍر ِمن ذهٍب، طوُل كلِّ سريٍر ألُف ذراٍع يف أَلفي ذراٍع، على كلِّ سريٍر جاريٌة ِمن حوِر  
وَن ألَف ألِف َوصيفٍة يفوُح ِمنها املسُك والعنرُب إىل َأن يواِفَيها  العنِي عليها ثالمُثئِة ألِف ِذؤابٍة ِمن لوٍن، َيمُل كلُّ ِذؤابٍة سبع

 صائُم شهِر رجب، هذا ِلَمن صاَم شهَر رجب كلَّه«.
فقيَل: اي رسوَل هللِا، فمن عجَز عن صياِم رجب لضعٍف أو علٍة يف الرجاِل أو كانْت امرأًة غرَي طاهرٍة ليناَل ما وصْفَت؟ قاَل: 

َق هبذه الصدقِة كلَّ يوٍم يناُل ما  »يتصدُق هذه الصدقةَ   كلَّ يوٍم رغيٌف على املساكنِي، والذي نَفسي بيِدِه إنَّه إذا تصدَّ
َوصفُت وأكثَر، إنه لو اجتمَع مجيُع اخلالئِق كلهم ِمن أهِل السمواِت واألرِض على َأْن يقدروا قدَر ثواِبِه ما بَلغوا ما نصَب يف 

ر   جاِت«،اجلِناِن ِمن الفضائِل والدَّ
جَب  قيَل: اي رسوَل هللِا، وَمن مل يقِدْر على هذه الصدقِة يصنُع ماذا ليناَل ما وصفَتُه؟ قاَل: »ُيسبُح هللَا يف كلِّ يوٍم يف شهِر ر 

عزِّ األكرِم،  إىل متاِم ثالثنَي يوماً هذا التسبيَح مئَة مرٍة: سبحاَن اإللِه اجلليِل، سبحاَن َمن ال يَنبغي التسبيُح إال لُه، سبحاَن األ
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  .سبحاَن َمن لبَس العزَّ وهو َله أهٌل«
 (.23أمارات الوضع بادية عليه، وانظر تبيين العجب البن حجر )ص # اإليماء: 

 
ا ِمن ديِنكم« -  1799    .عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: قاَل رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َتعلَّموا َمناِسَككم فإهنَّ

 : ضعيف.(3404) الضعيفة # السلسلة
 

، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأَهلَّ ِمن مسجِد ذي احلُليفةِ  -  1800    . عن أب سعيٍد اخلدريِّ
 الواقدي متروك.  # اإليماء: 

 
عن أب سعيٍد، عن النيبِّ أنَّه ُسئَل عن العزِل، فقاَل: »ال َيضرُّ َأحدَكم َأن يقضَي حاجَته، فوهللِا لَئن َقضى هللاُ َأن  -  1802

 .حتمَل لَتحمَلنَّ وِإن عزَل َعنها«
 .العبدي متروك. وألبي سعيد أحاديث في العزل بغير هذا اللفظ أبو هارون # اإليماء:  

 
ثه أنَّ يهودايً قدَم زماَن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم بَثالثنَي محل شعرٍي ومتٍر،   -  1807 ، أنَّه حدَّ عن أب سعيٍد اخلُدريِّ

 الناِس طعاٌم يوَمئٍذ غريُه، وقد َأصاَب الناَس جوٌع ال  فسعََّر ِمنه ُمدًا مبدِّ رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم بدرهٍم، وليَس يف
َُيدوَن فيه طعاماً، فأَتى الناُس النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َيشُكوَن إليه ذلَك، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال  

ا البيُع عن تراٍض، ولكْن َعليكم يف بيِعكم   أَلقنيَّ هللَا عزَّ وجلَّ ِمن قبِل َأن أُعطَي َأحدًا ِمن ماِل أحٍد شيئاً بغريِ  طيِب نفِسِه، إمنَّ
  خصاٌل َأذُكرها لكم: ال تَناَجشوا، وال حَتاَسدوا، وال َتطاَعنوا، وال يسوُم املرُء الرجَل على سوِم َأخيِه، وال خيطُب الرجُل على

   . حاضٌر لباٍد، والبيُع عن تراٍض، وُكونوا عباَد هللِا ِإخوااًن« خطبِة َأخيِه، وال تَلقوا شيئاً ِمن بيِعكم حَت يقَدم ُسوَقكم، وال يبيع
 سنده حسن[.  ]  # اإليماء:

 
عن إبراهيَم، عن أب سعيٍد وعن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال يستاُم الرجُل على سوِم   -  1808

ِتها وال على خالَِتها،  وال  أخيِه، وال يَنكُح على ِخطبِتِه، وال تَ َبايعوا إبلقاِء احلجِر، وال تَ َناجشوا، وال تُنكُح الولد على عمَّ
  ُأخِتها لتكِفَئ ما يف َصْحَفِتها، فإنَّ هللَا هو رازُِقها، وإذا استأجرَت أجريًا فأعلْمُه أجَرُه«. َتسأُل املرأُة طالقَ 

ًا  لفُظ زفٍر وهو أُتُّ، ويف روايِة ابِن الزبرقاِن: »ال يستاُم الرجُل على سوِم أخيِه، وال خيُطُب على ِخطبِتِه، وَمن استأَجَر أجري 
 فليُ ْعلْمُه أجَرُه«. 

   .خالٍد خمتصرٌة: »َمن استأجَر أجريًا فلُيعلْمُه ُأجرَتُه« وروايةُ 
 إسناده ضعيف. # اإليماء: 

 
ٍخ وهو يسَلُخ شاًة وهو ينُفُخ فيها، فقاَل له:   -  1809 عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: مرَّ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ِبَسالَّ
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نا«، وَدَخَس بنَي جلِدها وحلِمها ومل مَيَسَّ ماءً   .»ليَس ِمنَّا َمن َغشَّ
 (: إسناده واه.682)  # الروض البسام 

 
عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال ضرورَة وال ِضراَر، َمن ضارَّ َضرَّ هللاُ ِبِه،   -  1810

   .ومن شاقَّ شقَّ هللاُ عليِه«
 رجاله ثقات، وخولف فيه الدراوردي، والحديث صحيح، وله شواهد عديدة[. ] # اإليماء:

 
قاَل: سألُت أاب جملٍز عن الصرِف يدًا بيٍد فقاَل:   -قاَل: وكاَن رجالً صدوقاً  -العدويِّ  هللاعبيد  عن حياَن بِن  -  1811

ِكُل الناَس  ابُن عباٍس ال يَرى به ِبساً ما كاَن ِمنه يدًا بيٍد زماانً، فأاتُه أبوسعيٍد فقاَل له: َأال تتِق هللَا عزَّ وجلَّ! حَت َميت ُتؤ 
رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن ذاَت يوٍم وهو عنَد زوجِتِه أمِّ سلمَة فقاَل: »إينَّ أَلشتهي متَر   الرِّاب! أَو ما بلَغَك أنَّ 

عجوٍة«، قاَل: فبعثْت بصاَعني وُأيَت بصاِع عجوٍة، فرفَع مترًة فأمَسَكها وقاَل: »ِمن أيَن لكم هذا!« وأعجَبه، فأخربَْته فأَلقى  
صلى هللا عليه وسلم: »التمُر ابلتمِر واحلنطُة ابحلنطِة والشعرُي ابلشعرِي والذهُب ابلذهِب والفضُة التمرَة وقاَل: »ردُّوه«، قاَل 

 ابلفضِة، يدًا بيٍد عيناً بعنٍي مثاًل مبثٍل، فما زاَد فهو ِراب«، قاَل: مث قاَل: »وكذلَك ما يُكاُل ويوزُن«.
جزاَك هللاُ اجلنَة، ذكرَت أمرًا كنُت قد نسيُته، فَأان َأستغفُر هللَا عزَّ وجلَّ  انَتهى إىل ابِن شريويِه، فقاَل ابُن عباٍس ألب سعيٍد: 

 وأتوُب إليِه. قاَل: وكاَن يَنهى عنه بعَد ذلَك. 
قلت: والحديث في الصحيح من طريق أبي نضرة عن ابن عباس وأبي سعيد بنحوه، انظر المسند  قال البيهقي: حيان تكلموا فيه.# اإليماء: 

 (.4421)الجامع 
 

عن أب سعيٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يَبتاعنَّ أحدُكم عبدًا وال أمًة فيه شرٌط ألحٍد، فإنَّه   -  1812
»  . فيه عقدٌة يف الرقِّ

 
   . عن أب سعيٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »نزَل عليَّ جربيُل ابلرَبْيّنِ ِمن اجلنِة« -  1814

 (: وسنده تالف.979)  # الروض البسام
 

روا سعيٍد قالَ عن أب  -  1816 : قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اجلماعُة بركٌة، والثريُد بركٌة، والسحوُر بركٌة، َتسحَّ
روا ولو  نِة، َتسحَّ ريَن«فإنَّه يزيُد يف القوِة، وهو ِمن السُّ    .جبرَعٍة ِمن ماٍء، صلواُت هللِا على املُتسحِّ

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

نيا ُحرَم شرهَبا   -  1817 عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن شرَب اخلمَر ِمن أُميت يف الدُّ
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نيا ُحرمَ  نيا ُحرَم حليَتُه يف اآلخرِة، وَمن لبَس ِمن أُميت احلريَر يف الدُّ  لُبَسُه يف  يف اآلخرِة، وَمن حَتلَّى ِمن أُميت ابلذهِب يف الدُّ
 . اآلخرِة«

 يزيد الرقاشي ضعيف. # اإليماء:  
 

، أنَّه ُسئَل عن خليِط الُبسِر والتمِر فقاَل: قاَل رسوُل هللِا: »ال -  1818    . َُتلطوا احلديَث ابلَعتيِق« عن أب سعيٍد اخلدريِّ
 أبو هارون العبدي متروك.# اإليماء:  

 
، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُأيَت بقدٍح ِمن لنٍب   -  1819 عن احلسِن، عن أب سعيٍد أو جابِر بِن عبد هللا األنصاريِّ

   .ولو بعوٍد تعرُضُه عليِه«ِمن النقيِع ليَس مبُخمٍر، فقاَل صلى هللا عليه وسلم: »أال مخَّرَته 
   إسناده ضعيف.# اإليماء: 

 
نيا بعَث  -  1821 عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ إذا ابَتلى عبدًا يف الدُّ

  َل هللاُ هللاُ َمَلكني فيقوُل هلما: انظُرا ماذا يقوُل َعبدي حنَي َتعودونَُه، فإْن قاَل خريًا ومل يشُك إليهم الذي هو فيه ِمن البالِء قا
 ملالئكِتِه: أَبدلوا َعبدي حلماً خريًا ِمن حلِمِه ودماً خريًا ِمن دِمِه، وَأخرِبوه ِإْن َأان قبضُتُه َأدخلُتُه اجلنَة«. 

 ( عن عطاء بن يسار مرساًل. 940هو في الموطأ )ص  # اإليماء:  
 

م قاال: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه  عن أب نضرَة، عن أب سعيٍد اخلدريِّ وعبد هللا بِن العباِس رضي هللاُ عنه -  1823
ا إمثُه عل  يه، أو قاَل:  وسلم: »َمن ُولَد له مولوٌد فلُيْحسْن أدبَه وامَسه، فإذا بلَغ فليزوِّْجه، فإذا بلَغ ومل يزوِّْجه فأصاَب إمثاً فإمنَّ

 ابَء إبمِثه«. 
 : ضعيف.(737) الضعيفة # السلسلة

 
عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: جئُت النيبِّ صلى هللا عليه وسلم وَمعه ابُنه يَقبُِّله، فقاَل: »الُقبلُة حسنٌة، واحلسنُة   -  1824

 عشرٌة«. 
 : موضوع.(1359الضعيفة )  # السلسلة 

 
عن أب صاحٍل، عن أب هريرَة أو عن أب سعيٍد اخلدريِّ أو عن ِكليهما، عن نيبِّ هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل:   -  1825

نيا نفََّس هللاُ عنه ُكربًة ِمن ُكَرِب يوِم القيامِة، وَمن سرَت مسلماً سرتَُه هللاُ  نيا  »َمن نَ فََّس عن مسلٍم ُكربًة ِمن ُكَرِب الدُّ  يف الدُّ
نيا واآلخرِة، وهللاُ يف عوِن العبِد ما كاَن العبُد يف عوِن َأخيِه« واآلخر  َر هللاُ عليه يف الدُّ َر على ُمعسٍر َيسَّ  . ِة، وَمن َيسَّ

 (.14095وكذلك هو في الصحيح، وانظر المسند الجامع )# اإليماء:  
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»إذا َأحبَّ أحدُكم َأخاُه فلُيعِلْمه مث ليُزْره، وال    عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: -  1827
 يْكن أوَل قاطٍع«.

 
، أنَّه مسَع أاب سعيٍد اخلدريَّ يقوُل للشباِب: َمْرحباً بوصيِة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم.  -  1832  عن أب هاروَن العبديِّ

 . قاَل خملٌد: إنَّ رسوَل هللِا كاَن يُوصي ابلشبابِ 
 أبو هارون العبدي متروك. # اإليماء:  

 
 صلى هللا عليه وسلم: »يوُم السبِت يوُم مكٍر وخديعٍة، ويوُم األحِد  عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللاِ  -  1833

يوُم غرٍس وبناٍء، ويوُم االثننِي يوُم سفٍر وطلِب رزٍق، ويوُم الثالاثِء حديٌد وِبٌس، ويوُم األربعاِء ال أخَذ وال عطاَء، ويوُم  
   .طبٍة ونكاٍح«اخلميِس يوُم طلِب احلوائِج ودخوِل السلطاِن، ويوُم اجلمعِة يوُم خ

 (: عطية وفضيل وسالم الثالثة ضعفاء. 482/  1الآللئ المصنوعة )# اإليماء: 
 

 عن أب سعيٍد رفَعُه قاَل: »يَتعاقَبوَن فيكم مالئكُة الليِل ومالئكُة النهاِر«.  -  1835
 ضعيف اإلسناد من هذا الوجه[. ]  # اإليماء:

 
، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم َمشى إىل شجرٍة فأَخَذ ِمنها غصناً فجَعَل ينُفُضُه   -  1837 عن أب سعيٍد اخلدريِّ

طااي كما  وجَعَل الورُق يَتحاتُّ ِمنه، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »قوُل ال إلَه إال هللاُ واحلمُد هلِل وهللاُ أكرُب َيتِطْطَن اخلَ 
   . رُق هذه الشجرِة«يَتحاتُّ و 

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

عن أب سعيٍد قاَل: قاَل رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل: احلمُد هلِل وهللاُ أكرُب كانْت له عشريَن حسنًة   -  1838
 .مضاعفًة، وعشريَن سيئًة ُمكفَّرًة«

 (: هذا حديث منكر.  172/ 2قال أبو حاتم في العلل ) # اإليماء: 
 

يرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا قاَل الرجُل  عن أب صاحٍل، عن أب سعيٍد أو عن أب هر  -  1839
جُل: سبحاَن  سبحاَن هللِا قاَل املَلُك: واحلمُد هلِل، وإذا قاَل: سبحاَن هللِا واحلمُد هلِل، قاَل املَلُك: ال إلَه إال هللاُ، وإذا قاَل الر 

 أكرُب، وإذا قاَل: سبحاَن هللِا واحلمُد هلِل وال إلَه إال هللاُ وهللاُ أكرُب، قاَل املَلُك:  هللِا واحلمُد هلِل وال إلَه إال هللاُ، قاَل املَلُك: هللاُ 
 .يرمحَك هللُا«
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، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال ُيلُس قوٌم جَملساً ال ُيصلُّوَن فيه على رسوِل هللِا  -  1841 عن أب سعيٍد اخلدريِّ
 كاَن عليهم حسرًة وإْن َدخلوا اجلنَة ِلَما يَروَن ِمن الثواِب«.   صلى هللا عليه وسلم إال

 : صحيح.(7624صحيح الجامع )# 
 

: »َمن  -قاَل َيىي بُن أب بكرٍي: هكذا قاَل فضيٌل  -عن أب سعيٍد، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فيما َيظنُّ  -  1842
َقربي،  قاَل إذا استيَقَظ ِمن َمناِمِه: سبحاَن الذي َُييي املَوتى وهو على كلِّ شيٍء قديٌر، اللهمَّ اغفْر يل ُذنوب يوَم تَبعُثين ِمن 

   .َبَك يوَم تَبعُث عباَدَك، قاَل هللاُ: صَدَق َعبدي وَشَكَر«اللهمَّ ِقين عذا
 إسناده ضعيف. # اإليماء: 

 
عن أب سعيٍد قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »هللُ أشدُّ فرحاً بتوبِة العبِد إذا هو اتَب ِمن   -  1843

 ذلَك الرجِل براحلِتِه«. 
   .وقاَل: »إنَّ هللَا َُيبُّ التوابنَي وَُيبُّ املُتطهريَن«

 إسناده ضعيف. # اإليماء: 
 

اَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أراَد َأْن ُيعَل هلِل َتعاىل عنَدُه عهدًا ويف  عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: ق -  1844
   .قلوِب املؤمننَي مودًة فلُيكِثر االستغفاَر للُمؤمننَي واملؤمناِت«

 ضعيف[. ]  # اإليماء:
 

عن أب سعيٍد اخلُدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قرَأ القرآَن مث ماَت قبَل َأن َيستظِهَرُه َأاتُه   -  1847
 . مَلٌك فعلََّمه يف قربِِه، ويَلَقى هللَا تعاىل وقد استظَهَرُه«

 الصبي بن األشعث له مناكير، وعطية العوفي ضعيف. # اإليماء:  
 

عن أب سعيٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َغدا يف طلِب العلِم صلَّْت عليه املالئكُة، وبُورَك  -  1851
   .له يف معاِشِه، ومل يُنتقْص ِمن رزِقِه، وكاَن عليه ُمباركًا«

 : موضوع.(328الضعيفة ) # السلسلة
 

عن عطاِء بِن يساٍر، عن أب سعيٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »نضََّر هللاُ امرءًا مسَع َمقاَليت   -  1853
   . فَوعاها فُربَّ حامِل فقٍه إىل َمن هو َأفقُه ِمنه«

 سعيد بن سالم كذبوه.  # اإليماء: 
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 عليه وسلم يقوُل: »َمن حفَظ على أُميت أربعنَي حديثاً ِمن عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا -  1854

 .ُسنيت َأدخلُتُه يوَم القيامِة يف َشفاَعيت«
 : ضعيف.(5561ضعيف الجامع )# 
 

ثنا بشيٍء مسعَته ِمن   -  1855 عن أب الَوداِك قاَل: اختلفُت َأان وصاحٌب يل يف احلَنَتِم، فأَتينا أاب سعيٍد اخلدريَّ فُقلنا: حدِّ
َمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف احلَنَتِم، فقاَل يل: قلُتم ذاَك، لقد ُكنا أحياانً على عهِد النيبِّ صلى هللا عليه وسلم ِمنا 

فيسمُع وِمنا َمن تشُغُله الصَّنعُة، فَيجيُء وقد قاَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فيقوُل: ما قاَل، فيخرُب أصحابه كما َيُضُر 
 قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم.

، قاَل: ما شربَت؟ قاَل:  وإنَّه ُأيَت بشارٍب دلَّت ]عليه الرائحُة[ فقاَل: رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: وهللِا ما شربت مخراً 
ٍء يل، فَنهى النيبُّ صلى هللا عليه وسلم َأن خُيَلَط الزَّبيُب والتمُر، وهنَ  ا َأخذُت متراً وزُبيباٍت فجعلُتهنَّ يف ُدابَّ ابِء  إمنَّ ى عن الدُّ

  .واملَُزفَّتِ 
 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:

 
: حدثين أبوسعيٍد اخلدريُّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الناُس تبٌع لكم اي   -  1856 عن أب هاروَن العبديِّ

 أهَل املدينِة يف العلِم«. 
   . قاَل: فُكنا ِإذا أَتينا أاب سعيٍد اخلدريَّ قاَل: مرحباً بوصيِة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم

 العبدي متروك. هارون أبو # اإليماء:  
 

هما الناُر: عنٌي بكْت ِمن خشيِة  -  1858 عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َعيناِن ال مَتسُّ
   . هللِا، وعنٌي انمْت حترُس احلرَس يف سبيِل هللِا«

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

َتُه ابلنصيحِة َحرََّم  -  1861 ا امرٍئ مل ََيُْط رعي َّ عن أب نضرَة، عن أب سعيٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أميُّ
 هللاُ عليه اجلنَة«. 

 
ا راٍع مل يرحمْ  -  1862 ، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »أميُّ ، عن أب سعيٍد اخلدريِّ رعيَِّتُه َحرََّم   عن عطيَة العويفِّ

   .هللاُ عليه اجلنَة« 
 . إسناده ضعيف جداً # اإليماء: 
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عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمررُت ليلَة ُأسرَي ب إىل السماِء فرأيُت يوسَف   -  1863
   .عليِه السالُم، قلُت: اي جربيُل، َمن هذا؟ قاَل: هذا يوسُف، قاَل: فكيَف رأيَتُه اي رسوَل هللِا؟ قاَل: كالقمِر ليلَة البدِر« 

 إسناده شديد الضعف[. ] # اإليماء:
 

  عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إيّنِ أُتيُت بدابٍة َأشبه الدوابِّ ابلبغِل، -  1864
 . ُمضطرَب اأُلذننِي، َيضُع خطَوُه عنَد ُمنتهى طرِفِه، فذكَر حديَث امِلعراِج«

 العبدي متروك. أبو هارون # اإليماء:  
 

 .عن أب سعيٍد قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ال تُعلِّموا أهَل بَييت فهم أعلُم ِمنكم، وال َتشُتموهم فَتضلُّوا«   -  1868
 إسناده مسلسل بالضعفاء والمجاهيل. # اإليماء:  

 
لى هللا عليه وسلم: »َوالذي نَفسي بيِده، لو أنَّ  عن أب ضمرَة، عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا ص -  1870

ا أهَل أهَل السماِء واألرِض اجَتمعوا على قتِل مؤمٍن ألدخَلهم هللاُ الناَر، َوالذي نَفسي بيِده ال يَلقى هللَا عزَّ وجلَّ أحٌد يُبغُضن
   .البيِت إال أدخَله هللاُ الناَر«

 إسناده موضوع[.  # اإليماء: ]
 

، وَأقواُهم يف ديِن هللِا  أبو بكرعن أب سعيٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أرحُم هذه األمِة هبا  -  1872
، وَأصدُقهم حياًء عثماُن، وأمنُي هذه األمِة  بُن اجلراِح، وَأقرُؤهم  أبو ُعبيدةَ عمُر، وَأفرُضهم زيُد بُن اثبٍت، وَأقضاُهم عليٌّ

هريرَة ِوعاٌء ِمن العلِم، وسلماُن َعِلَم علماً ال يُدَرُك، ومعاُذ بُن جبٍل أعلُم الناِس حبالِل هللِا     بُن كعٍب، وأبو لكتاِب هللِا ُأبُّ 
 . وحبراِمِه، وما َأظلَّت اخلضراُء وال َأقلَّت الغرباُء على ذي هلجٍة أصدق ِمن أب ذرٍّ«

 هذا إسناد ضعيف جدًا[.] # اإليماء:
 

عن أب سعيٍد رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم جلربيَل عليه السالُم: »أيُّها الرُّوُح األمنُي،  -  1873
ثين بفضائِل عمَر رضي هللاُ عنه عندَكم يف السماِء«، قاَل: »اي حممُد، لو مكثُت معَك ما مكَث نوٌح يف قوِمه ألَف سنٍة   حدِّ

   .حدثُتَك بفضيلٍة واحدٍة ِمن فضائِل عمَر، وإنَّ عمَر حَلسنٌة ِمن حسناِت أب بكٍر رضي هللاُ عنهما«إال مخسنَي عاماً ما 
 إسناده متروك[. # اإليماء: ]

 
:  أبو بكرعن أب سعيٍد اخلدريِّ رضَي هللاُ عنه قاَل: ذُكَر عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم طرُي اجلنِة، فقاَل  -  1874

ا لََناعمٌة، فقاَل: و »َمن أكَل ِمنها أَنعُم ِمنها، وإىنِّ أَلرجو َأْن أتُكَل ِمنها«  . إهنَّ
 إسناده ضعيف والحديث حسن[.] # اإليماء:
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، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا جعَل احلقَّ على قلِب عمَر ولسانِِه«عن أب  -  1875  .  سعيٍد اخلدريِّ

 (: وإسناده واه. 1462)  # الروض البسام 
 

عن أب سعيٍد اخلدريِّ رضي هللاُ عنه قاَل: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن أوِل الليِل إىل أْن طلَع الفجُر   -  1876
   .رافعاً يديِه َيدعو لعثماَن بِن عفاَن رضي هللاُ عنه يقوُل: »اللهمَّ عثماُن رضيُت عنه فارَض عنه« 

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

عن أب سعيٍد رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم لعليٍّ عليه السالُم: »َمن أحبََّك فهو يف   -  1877
 . اجلنِة، وَمن أبغَضَك فهو يف الناِر«

 إسناده مظلم جدًا، لكن ثبت ما يقرب من معناه[. ] # اإليماء:
 

عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: نظَر رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إىل عليٍّ عليِه السالُم فقاَل: »هذا وشيعُتُه هم   -  1879
 الفائزوَن يوَم القيامِة«.

 [. حديث موضوعال# اإليماء: ]
 

َمعه بسورِة برآءَة وأربِع   عن أب سعيٍد قاَل: بعَث رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أاب بكٍر على املوِسِم وبعثَ  -  1881
  كلماٍت إىل الناِس، فلحَقُه عليُّ بُن أب طالٍب يف الطريِق، فَأَخَذ عليٌّ السورَة والكلماِت وكاَن يُبلُغ وأبو بكر على املوسِم،

هذا، وال يطوَفنَّ   فإذا قرَأ السورَة اندى: أال ال يدخُل اجلنَة إال نفٌس مسلمٌة، وال يقرب املسجَد احلراَم مشرٌك بعَد عاِمهِ 
ته، حَت قاَل رجٌل: لوال أْن يقط َع الذي  ابلبيِت ُعرايٌن، وَمن كاَن بيَنُه وبنَي رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم عهٌد فَأجُلُه إىل ُمدَّ

ك ِمن  : لوال أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم أَمَرين َأال بينَ َنا وبنَي ابِن عمِّ  ُأحِدَث شيئاً حَت آتَيُه  احلِْلِف، فقاَل عليٌّ
ا رَجعا قاَل  : مايل، هل نزَل يفَّ شيٌء؟ فقاَل: »ال إال خريًا«، قاَل: قاَل: »وما ذاَك؟« قاَل: إنَّ علّياً حلَق أبو بكرلقتلُتَك، فلمَّ

»    .ب وأخَذ ِمين السورَة والكلماِت، فقاَل: »أجْل، مل يكْن يُبلُِّغها إال أان أو رجٌل مينِّ
 حديث ضعيف[. ] اإليماء:# 
 

ا كاَن  -  1882 عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: بعَث رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أاب بكٍر وعمَر يف حممله إىل مكَة، فلمَّ
 شيٌء؟ قاَل: بذي احلُليفِة مسَع رُغاَء انقِة عليٍّ حممل فرَجَع إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يَبكي فقاَل: اي رسوَل هللِا، نزَل يفَّ 

إنَّ أاب  »ال، أليَس أنَت صاِحيب يف الغاِر، وأنَت َكذا وَكذا، فجعَل َيذُكُر فضائَِله، إنَّ أهَل ِعليِّني يَنظُر إليهم كهيئِة النجوِم، و 
 . بكٍر وعمَر ِمنهم وأَنَعما«

 (.4652)عطية العوفي ضعيف. وشطره األخير في السنن، انظر المسند الجامع # اإليماء:  
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، قاال: ُكنا جلوساً عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، َفمرَّ طلحُة   -  1883 عن أِب َنضرَة، عن جابٍر وأب سعيٍد اخلُدريِّ

   . بُن عبيد هللا، فقال: »هذا شهيٌد مَيشي على وجِه األرِض«
   العباس بن الفضل األنصاري متروك. # اإليماء:

 
عن أب سعيٍد رضَي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يَهرُم ابُن آدَم وتشبُّ ِمنه اثنتاِن:   -  1886

 احلرُص واألمُل«.
 في األصل حميد. والهيثم بن جميل وثقه جماعة، وقال ابن عدي: يغلط الكثير على الثقات كما يغلط غيره.# اإليماء: 

 
خلدريِّ قاَل: اْشرتى أسامُة بُن زيٍد ِمن زيِد بِن اثبٍت وليدًة مبئِة ديناٍر إىل شهٍر، فسمعُت رسوَل هللِا عن أب سعيٍد ا -  1889

 صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َأال َتعجبوَن ِمن أسامَة َيشرتي إىل شهٍر، إنَّ ُأسامَة طويُل األمِل، والذي نَفسي بيِدِه، ما َطرَفتْ 
ْفرامها يَلتقياِن حَت أُقبَض، وال رفعُت َطْريف َفظننُت أيّنِ واضُعُه حَت أُقبَض، وال َلقمُت لُقمًة َفظننُت أيّنِ  َعيناي َفظَننُت َأنَّ شُ 

 ُأسيُغها حَت ُأَغصَّ فيها ِمن املوِت«.
وَن آلٍت وما أنُتم  مث قاَل: »اي َبين آدَم، إْن كنُتم تَعقلوَن فاْفدوا أنُفَسكم ِمن املوِت، والذي نَفسي بيِدِه إنَّ ما تُوعد

  .مبُعجزيَن«
 : ضعيف.(4977) الضعيفة # السلسلة

 
عن داوَد بِن فراهيَج قاَل: مسعُت أاب هريرَة وأاب سعيٍد يقوالِن: ما كاَن لَنا طعاٌم على عهِد رسوِل هللِا صلى هللا   -  1890

 .عليه وسلم إال اأَلسوديِن: التمُر واملاءُ 
 (.15026حديث أبي هريرة عند أحمد، انظر المسند الجامع ) # اإليماء:

 
ُدعَي أبوسعيٍد اخلدريُّ إىل وليمٍة فَ َرأى ُصفرًة ومُحرًة، فقاَل: َأَما َتعلموَن أنَّ رسوَل   عن عطاِء بِن أب رابٍح قاَل: -  1891

 . ى مل يَتغدَّ ، وإذا تعشَّ ا مل يتَعشَّ  هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن إذا تغدَّ
 ضعيف. :(250) الضعيفة # السلسلة

 
عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ ضعَف اليقنِي أْن تُرضَي الناَس بسخِط   -  1892

ُكرُه كارٍه، إنَّ  هللِا، وأْن حَتمَدهم على رزِق هللِا، وأْن تَذمَّهم على ما مل يُؤِتَك هللاُ، إنَّ رزَق هللِا ال ُيرُّه حرُص حريٍص، وال يردُّه  
   . حبكِمه وجالِله جعَل الرَّْوَح والفرَح يف الرِّضا واليقنِي، وجعَل اهلمَّ واحلزَن يف الشكِّ والسخِط«هللاَ 

 : موضوع.(1482الضعيفة ) # السلسلة
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أنَّ النيبَّ صلى  - عبد هللافال َأدري الشكُّ ِمن أب  -عن ابِن عجالَن، عن أبيه، عن أب هريرَة، أو عن أب سعيٍد   -  1894
 عليه وسلم قاَل: »املؤمُن القويُّ خرٌي ِمن املؤمِن الضعيِف، وكلٌّ على خرٍي، احرْص على ما ينفُعَك وال تعجْز، فإْن فاَتَك  هللا

ا ِمفتاُح عمِل الشيطاِن« ك ولو فإهنَّ َر َكذا كاَن، وإايَّ  .شيٌء فُقل: َكذا ُقدِّ
 (.15111المسند الجامع )حديث أبي هريرة في الصحيح، انظر # اإليماء:  

 
عن عطاِء بِن أب رابٍح، عن أب سعيٍد قاَل: اي أيُّها الناُس، ال حَتِمَلنكم الفاقُة والُعسُر َأن َتطُلبوا الرزَق ِمن غرِي   -  1896

واحُشرين يف زُمرِة املساكنِي يوَم  »اللهمَّ َتوفَّين فقريًا وال َتوفَّين غنياً،  حلِِّه، فإيّنِ مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل:
نيا وعذاُب اآلخرِة«  . القيامِة، فإنَّ َأشقى األشقياِء َمن اجَتمَع عليه فقُر الدُّ

   (.361/ 3إسناداه إلى عطاء ضعيفان. وانظر اإلرواء )# اإليماء: 
 

عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: عاَد رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم مريضاً، فقاَل له رسوُل هللِا صلى هللا عليه   -  1897
، قاَل: »فُظنَّ ابهلِل ما شئَت، فإنَّ هللَا عنَد ظنِّ املؤمِن بِ   ِه«. وسلم: »كيَف ظنُّك بربَِّك؟« قاَل: اي رسوَل هللِا، َحسُن الظنِّ

 [. ه ضعيف جداً إسناد] # اإليماء:
 

عن أب صاحٍل، عن أب سعيٍد وأب هريرَة قاال: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي ابَن آدَم، َأِطْع ربَّك   -  1898
 ُتسمى عاقاًل، وال َتعِصِه فُتسمى جاهاًل«.

  . . «.ويف روايِة املهروانياِت: »ابَن آدَم، َأطْع ربَّك ُتسمى عاملاً 
 : موضوع.(1714الضعيفة ) # السلسلة

 
ا األعماُل ابلنياِت« -  1899  . عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إمنَّ

صدوق يخطئ، ولم يتابع على روايته لهذا الحديث بهذا اإلسناد عن أبي سعيد، انظر علل الدارقطني  عبد العزيزبن  دعبد المجي # اإليماء:
(213 .) 

 
عن أب سعيٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كاَن فيَمن كاَن قبَلكم رجٌل ُمسرٌف على نفِسِه وكان   -  1900

قلًة  ُمسلماً، كاَن إذا أكَل طعاَمُه طرَح ثُفالَة طعاِمِه على َمزبلٍة، فكاَن أَيوي إليها عابٌد، فإْن وجَد كسرًة أكَلها، وإْن وجَد ب
 َعْرقاً تعرََّقُه، قاَل: فلم يزْل كذلَك حَت قبَض هللاُ عزَّ وجلَّ ذلَك امللَك فأدخَلُه الناَر بذنوِبِه، فخرَج العابُد  َأكَلها، وإْن وجدَ 

؟ قاَل: إىل الصحراِء ُمقتصرًا على مائِها َوبْقِلها، مث إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ قبَض ذلَك العابَد فقاَل: هل ألحٍد عندَك معروٌف تكاِفُئهُ 
، قاَل: فِمن أيَن كاَن معاُشَك؟ وهو أعلُم بذلَك، قاَل كنُت آوي إىل مزبلِة ملٍك، فإْن وجدُت كسرًة أكلُتها، وإْن  ال  اي ربِّ

عزَّ وجلَّ  وجدُت بقلًة أكلُتها، وإْن وجدُت َعْرقاً َتعرَّقُتُه فَقبضُتُه فخرجُت إىل الربيِة ُمقتصراً على بَ ْقِلها ومائِها، فأَمَر هللاُ 
  لَك امللِك فُأخرَج ِمن الناِر مجرًة ينفُض، فُأعيَد كما كاَن، فقاَل: اي ربِّ هذا الذي كنُت آكُل ِمن مزبلِتِه، قاَل: وقاَل هللاُ بذ
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   .عزَّ وجلَّ له: ُخْذ بيِدِه فأدخْلُه اجلنَة ِمن معروٍف كان ِمنه إليَك مل يعلْم ِبِه، َأَما لو علَم ِبِه أدخلُتُه الناَر« 
 (: باطل.887الضعيفة ) لة# السلس

 
عن أب سعيٍد اخلُدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »بنَي َيدي الساعِة فٌْت كِقطِع الليِل املظلِم،   -  1902

ا حتلُّ هلم وإمنَّ  نيا ََيسبوَن أهنَّ  . ا هي ِمن جهنَم«ُيصبُح الرجُل ُمهتدايً ومُيسي ضااًل، ُيصيُب فيها أقواٌم عَرضاً ِمن َعرِض الدُّ
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
عن أب سعيٍد اخلدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يَليكم أئمٌة ميلُؤوَن األرَض ُعدواانً وُجورًا، مث  -  1903

   .يَليُكم رجٌل ميألُ ما بنَي السماِء واألرِض عداًل كما ُملئْت ُعدواانً وُجورًا«
 موضوع بهذا اإلسناد[. # اإليماء: ]

 
عن أب سعيٍد قاَل: ذكَر رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بالًء ُيصيُب هذه األُمَة، حَت ال ُيُد أحٌد ملجًأ يلجأُ   -  1904

ِمن َأهِل بَييت، فيمألُ األرَض ِقسطاً وعداًل كما ُملئْت ظلماً وجورًا، يَرضى  إليِه ِمن الظلِم، قاَل: »فبعَث هللاُ رجاًل ِمن ِعرتيت،
ْتُه ِمدرارًا، وال تدُع األرُض ِمن نباهِتا شيئاً إال  عنه ساكُن األ رِض وساكُن السماِء، ال تدُع السماُء ِمن َقْطرِها شيئاً إال صب َّ

   .َأخرجْتُه، حَت يتمىنَّ األحياُء األمواَت، يعيُش يف ذلَك سبَع سننَي أو مثاِن سننَي أو تسَع سننَي«
 ضعيف[.  ]  # اإليماء:

 
جاَل ِمن أُميت سبعوَن ألفاً، َعليهم   -  1905 ، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »يتبُع الدَّ عن أب سعيٍد اخلُدريِّ

يجاُن، خيرُج يف )عينه افيق؟(«  . السِّ
 (.6088العبدي متروك. وانظر الضعيفة )  أبو هارون وهو صاحب وهم، و تفرد به غالب بن فائد # اإليماء: 

 
، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »يل حوٌض طولُُه ما بنَي الكعبِة وبيِت املقدِس، آنيُتُه  -  1907 عن أب سعيٍد اخلدريِّ

ن أيتيِه  عدُد النجوِم، أبيُض مثُل اللنِب، كلُّ نيبٍّ َيدعو أُمَتُه، ولكلِّ نيبٍّ حوٌض، ِمنهم َمن أيتيِه الِفئاُم ِمن الناِس، وِمنهم مَ 
 . القيامِة« ، وِمنهم َمن أيتيِه الرجالِن والرجُل، وِمنهم َمن ال أيتيِه أحٌد فُيقاُل له: قْد بَلْغَت، وإيّنِ َأكثُر األنبياِء تَبعاً يومَ النفرُ 

 إسناده ضعيف. # اإليماء: 
 

َعَثَك رَبَُّك َمَقاًما حَمُْموًدا{ ]اإلسراء:    -   1908 عن أب سعيٍد قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: }َعَسى َأْن يَ ب ْ
 [ قاَل: »خُيرُج هللاُ قوماً ِمن الناِر ِمن أهِل اإلمياِن والقبلِة بشفاعِة حممٍد صلى هللا عليه وسلم، فذلَك املَقاُم احملموُد«. 79
 (: ضعيف جدا.176قال الوادعي في الشفاعة )# 
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ْد ِبِه اَنِفَلًة َلَك َعَسى َأْن ي َ   -   1909 َعَثَك عن أب سعيٍد، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف قوِلِه َتعاىل: }َوِمَن اللَّْيِل فَ تَ َهجَّ ب ْ

فاعُة«79رَبَُّك َمَقاًما حَمُْموًدا{ ]اإلسراء:    . [ قاَل: »الشَّ
 عطية العوفي ضعيف.# اإليماء: 

 
عن أب سعيٍد، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ذُكَر الولُد فقاَل: ََيْبَ ْنطُئ ُمتعلقاً بوالِدِه على ابِب اجلنِة   -  1910

 ليَس  يقوُل: اي ربِّ أدخْلُه اجلنَة، فَبينا هو كذلَك إْذ مثَل له متثاُل ِضْبعاٍن ُمتلطٍخ يف مَحأٍة فيقاُل: هذا أبوَك، فيقوُل: اي ربِّ 
   .ب«هذا أَ 

 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:
 

عن أب سعيٍد اخلدريِّ رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ يف اجلنِة مئُة درجٍة، ما بنَي   -  1912
كلِّ درجٍة كما بنَي السماِء واألرِض، وإنَّ جنَة الفردوِس أوسطُها، وَأعالها مساًء، وعليها يوضُع العرُش يوَم القيامِة، وِمنها  

 نِة«. َتفجُر أهناُر اجل
م بنَي  قاَل رجٌل: ِبب وأُمي اي رسوَل هللِا، فيها خيٌل؟ قاَل: »نَعم والذي نَفسي بيِده، إنَّ فيها خليالً ِمن ايقوتٍة محراَء َتِدفُّ هب

 ِخالِل ورِق اجلنِة، يَتزاوروَن عليها«.
 فيها إلباًل ِمن ايقوتٍة محراَء، رِحاهُلا الذهُب  فجاَء رجٌل فقاَل: ِبب وأُمي، هل فيها إبٌل؟ قاَل: »نَعم والذي نَفسي بيِده، إنَّ 

 حُمفنَي منارَق الديباِج، َتِدفُّ هبم بنَي ِخالِل ورِق اجلنِة، يَتزاورَن عليها«. 
  فجاَء رجٌل فقاَل: ِبب وأُمي، هل فيها صوٌت؟ قاَل: »نَعم والذي نَفسي بيِده، إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ لُيوحي إىل شجرٍة ِمن اجلنِة:

نيا عن عزِف املزاهِر واملزامرِي ابلتسبيِح والتقديِس«   .أْن أمِسعي عبادي هؤالِء الذين شغَلهم ِذكري يف الدُّ
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »نظرُت إىل اجلنِة فإذا الرُّمانُة ِمن رُماهِنا كجلِد البعرِي   -  1913 عن أب سعيٍد اخلدريِّ

  املقتِب، وإذا طريُها كالبخِت، وإذا فيها جاريٌة، فقلُت: اي جاريُة، ملن أنِت؟ فقالْت: لزيِد بِن حارثَة، وإذا يف اجلنِة ما ال عنيٌ 
 . وال أذٌن مسعْت، وال َخَطَر على قلِب بشٍر«  رأْت،

 إسناده واٍه بمرة[.  ] # اإليماء:
 

َرٌة{ ]البقرة:  -  1915 ، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: }َوهَلُْم ِفيَها َأْزَواٌج ُمَطهَّ [ قاَل: »ِمن  25عن أب سعيٍد اخلدريِّ
   .احليِض والغائِط والنُّخامِة والُبزاِق«

 ( بعبد الرزاق بن عمر وقال: واألظهر أن هذا من كالم قتادة.67/ 1أعله ابن كثير في تفسيره )# اإليماء: 
 



211 

 

 [ مسندُ سعدِ بنِ مسعودٍ الكنديِّ  123] 
عن سعِد بِن مسعوٍد، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ُسئَل: أيُّ املؤمننَي أفضُل؟ قاَل: »َأحسُنهم ُخُلقًا«، قاَل: أيُّ   -  1918

   .ننَي َأكَيُس؟ قاَل: »َأكثُرهم للموِت ِذكرًا، وَأحسُنهم له اسِتعدادًا«املؤم
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
 [ مسندُ سعيدِ بنِ زيدِ بنِ عَمرو بنِ نُفيلٍ 126]   

   .عن سعيِد بِن زيٍد، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ملَّا بلَغُه موُت النَّجاشيِّ استغَفَر َلهُ  -  1922
 إسناده ضعيف والحديث حسن[. ] # اإليماء:

 
1923  -   ، عن سعيِد بِن زيِد بِن َعمرو بِن نُفيٍل رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الَكمأُة ِمن املَنِّ

.» مِّ  وماُؤها شفاٌء للعنِي، والعجوُة ِمن اجلنِة، وهي شفاٌء ِمن السُّ
 (.4812شطره األول في الصحيحين، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 

 
عن سعيِد بِن زيِد بِن َعمرو بِن نُفيٍل قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ هلِل عزَّوجلَّ َضناِئَن ِمن   -  1924

 عباِدِه َيضنُّ هِبم عن القتِل واألمراِض، يُعيُشهم يف عافيٍة ومُييُتهم يف عافيٍة«. 
 عدي بن الفضل متروك. # اإليماء: 

 
عن أب بكِر بِن سليماَن بِن أب َحْثَمَة قاَل: أَتينا سعيَد بَن زيٍد يف قصرِِه ابلَعقيِق فُقلنا له: هل مسعَت ِمن رسوِل   -  1925

ا: اي رسوَل هللِا، أرأيَت هللِا صلى هللا عليه وسلم يف سامَة بِن ُلؤيٍّ شيئاً؟ قاَل: نَعم، سأَْلنا رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فُقلن
، َأهَو منَّا أم حنُن ِمنه؟ قاَل: »بل هو ِمنكم، َأمل َتسَمعوا قوَل الشاعِر الناقِة«.   سامَة بَن ُلؤيٍّ

ت بساِقِه يف َغرزِ  حِل  الر  قاَل يعقوُب: يَذكروَن َأنَّ سامَة ركَب انقًة فَأهوْت إىل كالٍة أتُكُلها، فتعلََّقت اأَلفعى مبشفرِها فاحتكَّ
 فنَهَشْتُه احليُة، فقاَل الشاعُر يَرثيه: 

َفُه إليه الناَقة . مل َأَر ِمثَل سامَة بِن ُلؤي  .. مَحلْت حت ْ
 . والحديث حسن[. .اإلسناد ضعيف] # اإليماء:

 
 [ مسندُ سعيدِ بنِ عامرِ بنِ حِذْيم 127] 

وسلم: »إنَّ هلِل َضنائَن ِمن عباِدِه َيضنُّ هِبم ِمن القتِل  : قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه عامٍر قالَ عن سعيِد بِن  -  1927
 . واألمراِض، يُعيُشهم يف عافيٍة ومُييُتهم يف عافيٍة«

 (: نصر هذا وهو ابن طريف من المعروفين بوضع الحديث. 180/ 7الضعيفة ) # السلسلة 
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 [ مسندُ سفيانَ بنِ وهبٍ اخلَوالنيِّ 130] 

عن سفياَن بِن وهٍب اخلَواليّنِ قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ال أَتيت املئُة وعلى َظهرِها أحٌد   -  1930
.»  حيٌّ

بِن َمرواَن، فُحمَل سفياُن حَممواًل وهو شيٌخ كبرٌي،   عبد العزيزبُن ُحجريَة ودخَل إىل  عبد الرمحنفحدثُت هِبا ابَن ُحجريَة فقاَم 
ثه، فقاَل  عبد العزيزُه فسأَلَ  فلعلَُّه يعين: ال يَبقى أحٌد ممن كاَن َمعه إىل رأِس املئِة؟ فقاَل سفياُن:   عبد العزيزعن احلديِث فحدَّ

   . هَكذا مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقولُ 
( مختصرًا وقال: رواه الطبراني في الكبير وتابعيه سعيد بن أبي شمر ذكره ابن أبي حاتم وقال: عن أبيه، روى 198/ 1المجمع ) # اإليماء: 

 بن شريح ولم يضعفه أحد، وبقية رجاله موثقون.  عبد الرحمنبن سواد، وقد روى عنه  أبو بكرعنه 
 
 لم [ مسندُ سفينةَ مَوىل رسولِ اهللِ صلى اهلل عليه وس 131] 

   .عن سفينَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كَذَب عليَّ ُمتعمدًا فْليتبوَّْأ مقعَدُه ِمن الناِر« -  1931
 والحديث في أعلى درجات التواتر. النضر بن طاهر قال ابن عدي: يسرق الحديث.# 
 
 [ مسندُ سلمانَ بنِ عامرٍ الضَّبِّ  132] 

عن سلماَن بِن عامٍر الضيبِّ قاَل: قاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »الصائُم يف عباَدٍة وإْن كاَن راقدًا على  -  1936
   .فراِشِه«

 ضعيف. :(653) الضعيفة # السلسلة
 
 [ مسندُ سلمانَ الفارسيِّ 133] 

قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َُتصُّوا يوَم اجلمعِة بصياٍم،  - هكذا قاَل  -عن ابِن سرييَن، عن سلماَن  -  1943
   . وال ليَلَتها بقياٍم«

 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]
 

يِدِه ما ِمن بيٍت فيه  عن سلماَن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عليَك ابلَعسِل، فَ َوالذي نَفسي ب -  1944
  عسٌل إال َوَتستغِفُر مالئكُة ذلَك البيِت له، فإْن شرهَبا رجٌل دخَل يف جوِفِه ألُف دواٍء، وخيرُج ِمنه ألُف داٍء، فإْن ماَت وهو

  . يف جوِفِه مل مَتسَّ الناُر جسَدُه«
 وجمهور رواته مجاهيل. حديث موضوع(: هذا 1381قال ابن الجوزي في الموضوعات )# اإليماء: 
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عن سلماَن قاَل: مرَضْت َعيين الُيمىن فقاَل يل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي سلماُن، ُكل التمَر ِبضرِسَك  -  1945

   . الُيسرى«
 حديث منكر موضوع[. # اإليماء: ]

 
، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »هلِل عزَّ وجلَّ مئُة اسٍم، َمن َأْحصاها دخَل اجلنَة« -  1947    .عن سلماَن الفارسيِّ

 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

ذنِبوَن فيغفُر  عن سلماَن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لو أنَّكم ال ُتذنِبوَن جلاَء هللاُ تعاىل بقوٍم يُ  -  1949
 .هلم«

 
عن سلماَن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عليُكم ابالستغفاِر، فإنَّ هللَا عزَّ وجلَّ مل يُعلِّمكم   -  1950

 .االستغفاَر إال وهو يريُد َأْن يَغفَر لكم«
 (: إسناده تالف مسلسل بالمتهمين والضعفاء.1570)  # الروض البسام 

 
 عن سلماَن الفارسيِّ مثَله.  -  1951

ا نزلْت يف عليٍّ ومحزَة وعبيدَة، وعتبَة وشيبَة بَن ربيعَة والوليَد  واحلديُث الذي قبَله: عن أب ذرٍّ الغفاريِّ قاَل: َأقسَم أبو ذرٍّ أهنَّ
 . [ إىل آِخِر اآلايتِ 19اْخَتَصُموا يف َرهبِِّْم{ ]احلج: بَن عتبَة: }َهَذاِن َخْصَماِن 

 إسناده موضوع[. يماء: ]# اإل
 

   . عن سلماَن قاَل: قاَل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »نوٌم على علٍم خرٌي ِمن صالٍة على جهٍل« -  1952
 ضعيف. :(4697) الضعيفة # السلسلة 

 
عن سلماَن الفارسيِّ قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »حقٌّ على كلِّ ُمسلٍم َأْن يَرتبَط فرساً ِإذا  -  1954

 أطاَق ذلَك«. 
: »ما ِمن رجٍل ُمسلٍم إال حقٌّ عليه َأْن يَرتِبَط فرساً إذا َأطاَق ذلَك«    .ويف روايِة احمَلامليِّ

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

 . عن سلماَن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأماُن العبِد جائٌز« -  1955
 إسناده ضعيف، وصح موقوفًا[. ] # اإليماء:
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عن أب عثماَن النَّهديِّ قاَل: قلُت لسلماَن رضَي هللاُ عنه: ما َأشدَّ حبََّك ِلعليٍّ عليه السالُم، فقاَل: إيّنِ مسعُت   -  1956

  .رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن أحبَّ علّياً فقْد َأحبَّين، وَمن أَبغَض علّياً فقْد أَبغَضين«
( بإسناد آخر عن سعيد بن أوس، 103/  3البربهاري واه، ومحمد بن يونس الكديمي متهم. وأخرجه الحاكم )محمد بن الحسن # اإليماء: 

  (.288/ 3وانظر الصحيحة )
 

عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل يل سلماُن: َقلَّ ما اطلْعُت على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وعنَدُه عليٌّ   -  1957
   . عليِه السالُم إال ضَرَب بنَي َكتفيِه فقاَل: »اي سلماُن، هذا وحزبُُه هم املُفلحوَن«

 ب قال ابن حبان: يروي عن آبآئه أشياء موضوعة.بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طال  عبد هللاعيسى بن # اإليماء:  
 

بن الزبرِي َمعه طسٌت فشِرَب ما فيِه،   عبد هللاعن سلماَن، أنَّه دخَل على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وإذا  -  1961
َأحببُت أْن يكوَن ِمن دِم رسوِل هللِا صلى هللا عليه  إين فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما شأُنَك اي ابَن َأخي؟« قاَل: 

َك الناُر إال قسَم اليمنِي«  .وسلم يف َجويف، فقاَل: »ويٌل َلَك ِمن الناِس وويٌل للناِس ِمنَك، ال متسَّ
 إسناده حسن بالمتابعة[.] # اإليماء:

 
نيا«عن سلماَن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُجلسا -  1962    .ُء هللِا َتعاىل غدًا أهُل الَورِع والزهِد يف الدُّ

 ضعيف جدًا.  (: 3464الضعيفة ) # السلسلة
 

عن سلماَن قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »أربٌع ِمن عمِل اأَلحياِء جَترى لألمواِت: رجٌل   -  1965
َق بصدقٍة جاريٍة ِمن بعِدِه فله أجُر َمن عِمِل ِبِه ِمن غرِي َأْن  ينقَص ِمن  ترَك َعِقباً صاحلاً َيدعو له يَبُلُغه دعاُؤهم، ورجٌل َتصدَّ

 ورجٌل ماَت ُمرابطاً يَنمو له َعمُلُه إىل يوِم احلساِب«. عمِلِه شيئاً، 
. سنة أجرها وأجر َمن عمَل هِبا ِمن غرِي َأن ينقَص ِمن  ...عن سلمان قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلمويف رواية 

بعَد موتِه فله أجُرها ما جرْت، وَمن   . َمن ترَك ولداً صاحلاً حلَقُه دعاُؤهم، ومن َتصدَق بصدقٍة أجرت له...ُأجورِهم شيءٌ 
 ماَت ُمرابطاً يف سبيِل هللِا ُأجرَي له عمُلُه ما كاَن يَعمُل ِمن اخلرِي يف حياتِِه إىل يوِم القيامِة. 

 .(: لكن الحديث حسن لغيره ألنه جاء مفرقًا ..3984، وقال األلباني في الصحيحة )إسحاق بن أبي فروة متروك # اإليماء:
 

عن سلماَن، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، عن جربيَل قاَل: »كنُت واقفاً عنَد ربِّ العزِة تباَرَك وَتعاىل حنَي قاَل   - 1966
ا يعجُل ابلعقوبِة َمن خي  .َت« اُف الَفو فرعوُن: وَما ربُّ الَعاملنَي، فنشرُت َجَناحيَّ للعذاِب كلِّه، فقاَل هللاُ تعاىل: َمْه اي جربيُل، إمنَّ

 الفرات بن السائب متروك. # اإليماء:
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 [ مسندُ سلمةَ بنِ األَكوعِ 134] 
عن سلمَة بِن األكوِع، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم مرَّ على انٍس ِمن أسلَم يَتناضلوَن فقاَل: »َحَسٌن هذا   -  1972

 . اللهُو« مرَّتنِي أو ثالاثً 
 .. ارموا وأنا معكم«.إسناده محتمل للتحسين. وهو في الصحيح من وجه آخر عن سلمة بن األكوع بلفظ: »# اإليماء: 

 
 [ مسندُ سلمةَ بنِ احلضرميِّ  135] 

عن سلمَة، أنَّ رجالً قاَم إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي رسوَل هللِا، أرأيَت لو كاَن َعلينا أُمراُء َيسأَلوان   -  1975
عُد!  احلقَّ ومَيَنعوان حقَّنا نُقاتُِلهم؟ فقاَم اأَلشعُث بُن قيٍس فقاَل: َتسأُل رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن أمٍر مل َيُدْث ب

اَل: »ال،  ألسألَنَّه حَت مينَ َعين، فقاَل: اي رسوَل هللِا، َأرأيَت لو كاَن َعلينا أُمراُء يسأَلوان احلقَّ ومَينعوان حقَّنا نُقاتُِلهم؟ ق فقال:
لوا« لُتم وَعليهم ما محُِّ    .َعليكم ما محُِّ

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 
 [ مسندُ سلمةَ بنِ نفيلٍ التَّراغميِّ 136] 

سلمَة بِن نفيٍل الرتاغميِّ قاَل: بيَنما َأان جالٌس عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم إْذ جاَءُه رجٌل فقاَل: اي   عن -  1976
سوُل هللِا  رسوَل هللِا، إنَّ اخليَل َقد ُسيِّبْت، وُوِضَع السالُح، وزَعَم أقواٌم َأْن ال قتاَل وَأْن قد َوَضعت احلرُب َأوزارَها، فقاَل ر 

هم   عليه وسلم: »َكَذبوا، اآلَن جاَء القتاُل، وإنَّه ال َتزاُل ِعصابٌة ِمن أُميت يُقاتِلون يف سبيِل هللِا ال َيضرُّهم َمن خاَلفَ صلى هللا
القيامِة،   مِ حَت يزيَغ هللاُ قلوَب قوٍم ِلريزُقهم ِمنهم ويُقاتلوهَنم حَت تقوَم الساعُة، وال يزاَل اخليُل َمعقوٌد يف َنواصيها اخلرُي إىل يو 

 . وال َتَضُع احلرُب َأوزارَها حَت خَيرَج أيجوُج ومأجوُج«
 . هو عند النسائي وأحمد دون قوله: وال تضع الحرب أوزارها# اإليماء: 

 
َاُغمي، أنَّه كاَن عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوماً حنَي جاَءه رجٌل فقاَل: اي رسوَل  -  1977 عن سلمَة بِن نُفيل الرتَّ

ي ُغنيمًة يل، فَعدا الذئُب فأخَذ مِنها  مَحَاًل،  هللِا، وهللِا لقد رأيُت عَجباً ما رآُه رجٌل قْبلي، إيّنِ غدوُت ِمن َأهلي اليوَم ُأضحِّ
ا أدركُته وضَع احلََمَل وأقبَل يكلِّمين، فقاَل: أيُّها الرجُل فات ارجْع،  بعُته أطلُبه أريُد أْن َأستنِقَذ ِمنه مَحَلي ِإن استطعُت، فلمَّ

، إنَّ الذئَب يتكلَُّم، فقاَل: بل أُنبُئَك ِبعجبَ  ِمنه،   فوهللِا ال َتستنقُذُه اليوَم، فقلُت: وهللِا ما رأيُت يف العجِب كاليوِم قطُّ
ثكم ابلوحِي ِمن السماِء، فذاَك أعجُب ِمن ذئٍب   رزَقه هللاُ مَحَاًل، فقاَل:  رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وراَءك ابلنخالِت َيدِّ

 والذي أنزَل عليَك الكتاَب ما جلسُت منُذ تكلََّم الذئُب.
دثَه فخُذه وعصاُه مبا فعَل أهُله بعَده، فهي العجائُب  فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »صدقَت، يوشُك أحدُكم أْن َيُ 
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   . بنَي َيدي الساعِة«
 . والحديث صحيح[. إسناده ضعيف.# اإليماء: ]

 
 [ مسندُ سلمةَ بنِ يزيدَ اجلُعفيِّ 137] 

عن سلمَة بِن ُمليكَة اجلُعفيِّ قاَل: أَتيُت َأان وَأخي رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فُقلنا: اي رسوَل هللِا، إنَّ أُمنا   -  1978
ُة يف  كانْت َوَأَدْت يف اجلاهليِة، فهل يَ َنفُعها نَعمُل َعنها ونُعتُق َعنها؟ فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »الوائدُة واملَوءودَ 

كما« اِر«،الن ي َمع أُمِّ ا رَأى َمشقََّة ذلَك َعليهما قاَل: »وأُمِّ    .فلمَّ
   إسناده ضعيف.# اإليماء: 

 
 [ مسندُ سُليكٍ الغَطفانيِّ 138] 

عن ُسليٍك رضَي هللاُ عنه قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إذا َعِلَم العاملُ ومل يعَمْل كاَن كاملصباِح  -  1979
 . ُيضيُء للناِس وََيِرُق نفَسُه«

 : موضوع.(2633الضعيفة ) # السلسلة
 
 [ مسندُ سليمانَ بنِ أبي حَثْمَةَ  140] 

عن سليماَن بِن أب َحْثَمَة قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يكرُب على اجلنازِة مخساً وَأربعاً وسبعاً ومثانياً حَت   -  1981
، فخرَج النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إىل املُصلَّى فكربََّ عليه أربعاً، مث ث  َبَت على األربِع حَت تَ َوفَّاه هللاُ عزَّ وجلَّ.هَلَك النَّجاشيُّ

 
 [ مسندُ سَمْحَجَ  141] 

بِن احلسنِي امِلصيصيِّ قاَل: دخلُت َطرسوَس فقيَل: هُهنا امرأٌة قد رَأت اجلنَّ الذيَن وَفَدوا إىل رسوِل  عبد هللاعن  -  1982
فاها، فقلُت: ما امُسِك؟ فقالَت: منوس، قاَل: فقلُت: اي منوس،  هللِا صلى هللا عليه وسلم، فأتيُتها فإذا امرأٌة ُمستلقيٌة على قَ 

ثين  مَسَْحُج قاَل: مسَّاين   عبد هللاهل رأيِت أحدًا ِمن اجلنِّ الذيَن َوَفدوا إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ قالْت: نعْم، حدَّ
هللِا، أيَن كاَن ربُّنا عزَّ وجلَّ قبَل أْن خيلَق السمواِت واألرَض؟ قاَل: ، قاَل: قلُت: اي رسوَل عبد هللاالنيبُّ صلى هللا عليه وسلم 

 »على حوٍت ِمن نوٍر يَ َتلجَلُج يف النوِر«. 
ثين   مَسَْحُج قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل:   عبد هللاقاَل: قلُت هَلا: َأمسعِت ِمنه شيئاً غرَي هذا؟ قالْت: نعْم، حدَّ

 ريٍض يُقرَأ عنَدُه سورُة }يس{ إال ماَت راّيانً، وُأدخَل قربَُه راّيانً، وُحَشر يوَم القيامِة راّياًن«.»ما ِمن م
ثين   مَسَْحُج قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل:   عبد هللاقاَل: قلُت هَلا: َأمسعِت ِمنه شيئاً غرَي هذا؟ قالْت: نعْم، حدَّ

، إنَّ فالانً َحِفَظين فاحفْظُه، وإنَّ فالانً »ما ِمن رجٍل ُيصلِّي ص الَة الضُّحى مث ترََكها إال ُعرَِج هِبا إىل هللِا َتعاىل فقالْت: اي ربِّ
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َعين فضيِّْعُه«.   ضي َّ
ثتين منوس اجلنيُة وسألُتها: هل بقَي ِمنكم أحٌد ممن ابيَع النيبَّ صلى هللا عليه وسلم؟ قالْت: نَ  عم،  ويف روايِة النقاش: حدَّ

، قلُت: وأيَن يكوُن؟ قالْت: مبدينِة الرسوِل صلى هللا عبد هللاقلُت: َمن هو؟ قالْت: مَسَْحُج، ومسَّاه النيبُّ صلى هللا عليه وسلم 
ال أدُع   عليه وسلم، وهو رجٌل َيبُّ اجلهاَد وال تفوتُه غزاٌة، قلُت: فما له ال يسكُن طرسوَس؟ فقالْت: قُلنا له يف ذلَك فقاَل: 

   ...اَر قرِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قلُت هلا: فهل مسعِته جو 
 [. اسناده واه جدا# اإليماء: ]

 
 [ مسندُ مسرةَ بنِ جندبٍ 142]   

   .عن مسرَة بِن جندٍب، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قال: »اأُلذانِن ِمن الرَّأِس« -  1984
 (.36إسناده ضعيف، وصححه بطرقه األلباني في الصحيحة )# اإليماء: 

 
 . عن مسرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن مَيسُح على اخلُفنيِ  -  1985

 محمد بن الحسن بن سماعة ضعفه الدارقطني، وسليمان بن سمرة بن جندب لم يوثقه غير ابن حبان.# اإليماء:  
 

عن مسرَة بِن جندٍب قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيسلُِّم يف الصالِة تسليمًة قباَلَة وجِهِه، فإذا سلَّم   -  1986
 . عن مييِنِه سلَّم عن يسارِهِ 

 روح بن عطاء بن أبي ميمونة ضعيف.# اإليماء:  
 

ه وسلم: »َمن توضَّأَ فَأسبَغ الُوضوَء، مث خرَج ِمن بيِتِه  عن مسرَة رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا علي -  1987
يِن  يُريُد املسجَد، فقاَل حنَي خَيرُج: بسِم هللِا الذي خَلَقين فهو يهديِن، َهداُه هللاُ لصواِب األعماِل، }َوالَِّذي ُهَو يُْطِعمُ 

ِمن شراهِبا، }َوِإَذا َمِرْضُت فَ ُهَو َيْشِفنِي{ إال َجعَل هللاُ مرَضه  [ إال َأطعَمه هللاُ ِمن طعاِم اجلنِة وسقاُه 79َوَيْسِقنِي{ ]الشعراء:  
َأْطَمُع َأْن يَ ْغِفَر يل َخِطيَئيِت  كفارًة لذنوِبِه، }َوالَِّذي مُيِيُتيِن مثَّ َُيِْينِي{ ِإال َأحياُه هللاُ حياَة السعداِء وأماَتُه ميتَة الشهداِء، }َوالَِّذي

يِن{ إال  هللاُ له َغفَر هللاُ له َخطاايُه ولو كانْت َأكثَر ِمن زَبِد البحِر، }َربِّ َهْب يل ُحْكًما َوَأحْلِْقيِن اِبلصَّاحلِِنَي{ ِإال َوهَب يَ ْوَم الدِّ
ديقنَي، حكماً وأحلَقُه بصاحِل َمن َمضى وصاحِل َمن بقَي، }َواْجَعْل يل ِلَساَن ِصْدٍق يف اآْلِخرِيَن{ إال ُكتَب: إنَّ فالانً ِمن  الصِّ

 . [ إال َجعَل هللاُ له املناِزَل والقصوَر يف اجلنِة«85}َواْجَعْليِن ِمْن َورَثَِة َجنَِّة النَِّعيِم{ ]الشعراء: 
 (: وهو موضوع.350/ 1قال الذهبي في ترجمة بكير بن شهاب )# اإليماء: 

 
عن سليماَن بِن مسرَة، عن مسرَة بِن جندٍب قاَل: هذه وصيُة مسرَة إىل بَنيه: أمَّا بعُد، فإنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه  -  1992

َأْن ُنصلَِّي َن أيُمُران وسلم كاَن أيُمُران َأْن ُيصلَِّي أحُدان كلَّ ليلٍة بعَد الصالِة املَكتوبِة ما قلَّ أو كثُ َر ِمن الصالِة وَُيعَلها ِوترًا، وكا
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عها حنَي  أيَّ ساعٍة ِشْئنا ِمن الليِل والنهاِر، غرَي أنَّه َأَمران َأْن جَنتِنَب طلوَع الشمِس وغروهَبا، وقاَل: »إنَّ الشيطاَن يطُلُع م
   .َتطلُع، ويَغيُب َمعها حيُث تغيُب«

 (: طريق هالكة. 447/ 11الضعيفة ) # السلسلة
 

   . عن مسرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن َأْحيا َمَوااتً فهي َلُه« -  1996
 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]

 
 . عن مسرَة بِن جندٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُُيزُئ ِمن االضطراِر َغبوقاً أو َصبوحًا« -  1997

 سمع من سمرة سوى حديث العقيقة. (: والحسن لم ي992)  # الروض البسام 
 

عن أب كبشَة قاَل: خرجُت َأان وَموالي سهيُل بُن ذريٍح حَت دخَل على مسرَة بِن ُجندٍب يف دارِِه فجلَس إليه،   -  2002
فَأومَأ    فَمرَّ بسمرَة صيبٌّ يَبكي، فقاَل: ما يُبكيَك اي غالُم؟ قاَل: َحَذفين ابُنَك، وابٌن ِلَسمرَة يف جانِب الداِر حُمتبياً يف ثوٍب،

اتُه، فقاَل: اي ُبينَّ ال تَ ُعْد، فإنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم َقد هَناان عن اخلذِف، وعن اخلَلوِق، وعن احلُبوِة  إليه َفَدعاه فأَ 
 . يف الثوِب الواحدِ 

 
  .عن مسرَة بِن جندٍب، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم هَنى َأْن يُلَقى السمُّ يف آابِر املُشركنيَ  -  2005

   إسناده ضعيف.# اإليماء: 
 

عن مسرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يَهرُم ابُن آدَم وَتشبُّ ِمنه اثنتاِن: احلرُص على املاِل، وطوُل  -  2006
  .الُعمِر«

 إسناده ضعيف. # اإليماء: 
 
 [ مسندُ سهلِ بنِ أبي حَثمةَ األنصاريِّ 143] 

 .عن سهِل بِن أب َحثمَة، أنَّه شهَد َخيرَب مَع النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فَأسَهَم لفرِسِه َسهمنِي وله َسهماً  -  2008
( ولكن من مسند أبي حثمة والد سهل، ولعله الصواب، فقد  5938(، واإلتحاف )658الواقدي متروك. وهو في بغية الباحث )# اإليماء: 

 سلم ولسهل بن أبي حثمة ثمان سنين، وهللا أعلم. توفي النبي صلى هللا عليه و 
 

: إيِت النيبَّ صلى هللا   -  2009 عن سهِل بِن أب حثمَة، قاَل: ابيَع أعرابٌّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَل عليٌّ لأَلعرابِّ
فرَجَع عليه وسلم َفَسْله ِإن أَتى عليِه َأجُلُه َمن يَقضيِه؟ فأَتى اأَلعرابُّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »يَقضيَك أبو بكر«، 

ابُّ النيبَّ عليٍّ فَأخرَبَُه، فقاَل: ارِجْع إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فَسْلُه ِإن أَتى على أب بكٍر أجُلُه َمن يَقضيِه؟ فأَتى اأَلعر إىل 
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ليه وسلم  صلى هللا عليه وسلم فسأََلُه فقاَل: »يَقضيَك أبو بكر« فرَجَع إىل عليٍّ فَأخرَبَُه فقاَل: إرِجْع إىل النيبِّ صلى هللا ع
، فقاَل  فَسْلُه إْن أَتى على أب بكٍر أجُلُه َمن يَقضيِه؟ فأَتى اأَلعرابُّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فسأََلُه فقاَل: »يَقضيَك عمُر«

: إيِت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فَسْلُه ِإن أَتى   عليٌّ لأَلعرابِّ َسْلُه َمن بعَد عمَر؟ فقاَل: »يَقضيَك عثماُن« فقاَل لأَلعرابِّ
على عثماَن أجُلُه فَمن يَقضيِه؟ فسأََلُه، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إذا أَتى على أب بكٍر أجُلُه وعمُر وعثماُن فِإن 

   . استطْعَت َأن مَتوَت َفُمْت«
وضعفه األلباني  لخواص وهو ضعيف لغفلته.( مختصرًا وقال: رواه الطبراني في األوسط وفيه سلم بن ميمون ا 54/ 9المجمع ) # اإليماء: 

 (.416/ 13، 2384في الضعيفة )
 
 [ مسندُ سهلِ بنِ سعدٍ الساعديِّ 146] 

َص يف أوِل اإلسالِم، مث أُِمران ابلغسِل.  -  2016  عن سهِل بِن سعٍد الساعديِّ قاَل: كاَن القوُل يف املاِء من املاِء رخصًة رُخِّ
 (.6# اإليماء: هو في السنن عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب، انظر المسند الجامع ) 

 
»ما بنَي بَييت وِمنربي روضٌة ِمن رايِض اجلنِة، وقوائُِم  عن سهِل بِن سعٍد، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل:  -  2018

   . ِمنربي َرواِتُب يف اجلنِة«
 في مسند أحمد من طريق أبي حازم عن سهل مرفوعًا: منبري على ترعة من ترع الجنة. # اإليماء: 

 
عن سهِل بِن سعٍد قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم خَيطُب إذا خَطَب على خشبٍة ذاِت فرضتنِي كانْت   -  2019

م قد َكثُر  ا زاَد الناُس وَكثُروا، قيَل َله: اي رسوَل هللِا، لو كنَت َجعلَت ِمنرباً ُتشرُف للناِس عليه فإهنَّ وا، قاَل:  يف املسجِد، فلمَّ
 »ما ُأابيل«. 

لًة فَعِمَله  َل: وكاَن ابملدينِة جناٌر واحٌد يُقاُل له ميمون، قاَل: فَ َبعثُت النجاَر فانطلقُت َمعه حَت أَتينا اخلانقني فَ َقطَعنا ِمنه أَثْ قا
جعَل العباُس ميدُّ  قاَل: ف -قاَل: َفَما هو إال َأْن قعَد عليه رسوُل هللِا فتكلََّم فَ َقدْتُه اخلشبُة فَخارْت كما خَيوُر الثوُر هلا حننٌي 

حَت تفزَع الناُس وكثُ َر البكاُء مما رََأوها، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا   - َيديِه كنحِو ما رََأى َأابُه مَيدُّ َيدِيِه لَِيحكَي حننَي اخلشبِة 
 . زعوها َفَدفنوها حتَت املنربِ عليه وسلم: »سبحاَن هللِا أال َتروَن هذه اخلشبَة اْنزعوها واْجعلوها حتَت املنرِب يف األرِض«، فَ نَ 

 هو في الصحيحين بنحوه.  # اإليماء:
 

عاً ال َيطلُع عليه إال هللاُ، مل   -  2021 عن سهٍل الساعديِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صاَم يوماً تطوُّ
   . يرَض هللاُ لُه ثواابً دوَن اجلنِة«

 : موضوع.(4614الضعيفة ) # السلسلة
 

اعديِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عمُل األَبراِر ِمن الرجاِل اخلياطُة،   -  2024 عن سهِل بِن سعٍد السَّ
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   .وعمُل األبراِر ِمن النساِء املغزُل«
 : موضوع.(109الضعيفة ) # السلسلة

 
عن سهِل بِن سعٍد قاَل: أَتى رجٌل النيبَّ صلى هللا عليه وسلم اببٍن َله وغالٍم له، فقاَل: اي رسوَل هللِا، اشَهْد   -  2026

   . ِبُغالمي هذا الْبين َهذا، قاَل: »وِلُكلِّ ولِدَك َجعلَت ِمثَله؟« قاَل: ال، قاَل: »ال َأشهُد َوال على رغيٍف حمرتٍق«
 إسناده حسن[.] # اإليماء:

 
عن سهِل بِن سعٍد، أنَّ َوليدًة يف عهِد النيبِّ صلى هللا عليه وسلم مَحلْت ِمن الزِّىن، فُسِئلْت: َمن أحبَ َلِك؟ قالْت:  -  2028

وٍل  أحَبلين املُْقعُد، فُسِئَل عن ذلَك فاعرَتَف، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إنَّه َلضعيٌف عن اجللِد«، فَأَمَر مبئِة ُعثكُ 
 .َربه هِبا ضربًة واحدةً فضَ 

( وقال: والصواب عن أبي حازم، عن أبي أمامة بن سهل، عن  99/ 3وأخرجه الدارقطني ) فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ. # اإليماء:
 ( للطبراني بنحوه.252/ 6ونسبه في المجمع ) (.1217/ 6النبي صلى هللا عليه وسلم. وانظر الصحيحة )

 
ا وقَع بصُرُه َعلينا قاَل: وَيَ  -  2029 ثنا فَأىب وامتَنَع، فهَجْمنا دارَه، فلمَّ كم  عن سليماَن بِن مطٍر قاَل: أَتينا ابَن ُعيينَة لُيحدِّ

، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل:  دخلُتم َداري بغرِي ِإذين، وقد  ، عن سهِل بِن سعٍد الساعديِّ ثنا الزُّهريُّ حدَّ
 ن اطَّلَع يف داِر قوٍم بغرِي إذهِنم فَفقؤوا عيَنُه فال ِقصاَص وال ِديَة«.»مَ 

، عن  عبد الكرميفُقلنا: نِدْمنا اي أاب حممٍد، فقاَل: لقد حدثنا  بِن مسعوٍد رضي هللاُ عنه  عبد هللابِن معقٍل، عن  عبد هللا اجلزريُّ
 وبٌة«. قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »النَّدُم ت

ث حبديِث  ثتنا، قاَل: فحدَّ ثنا وقد حدَّ بِن مسرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »ِإذا  عبد الرمحنفُقلنا: قد حلفَت أن ال حتدِّ
 . « احلديث....حلفُتم على مينيٍ 

 .قاَل: فخَرْجنا ِمن عنِده وَمعنا ثالثُة أحاديَث رأس مالٍ 
( 5109وانظر حديث سهل بن سعد فيه ) (.9525( )9246بن سمرة في المسند الجامع ) نعبد الرحمحديث ابن مسعود و # اإليماء: 

 بسياق آخر. 
 

 . عن سهِل بِن سعٍد قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يُكِثُر َدهَن رأِسِه، وُيسرُح حِليَتُه ابملاءِ  -  2032
 (. 720حسن األلباني إسناده في الصحيحة ) # اإليماء:

 
عن أب الزبرِي، عن سهِل بِن سعٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الناُس َسواسيٌة كَأسناِن املشِط،   -  2034

ا يَتفاَضلون ابلعافيِة، واملَرُء كثرٌي َِبخيِه، وال خرَي يف صحبِة َمن ال يَرى لَك ِمن احلقِّ مثَل ما َترى َله«     .وإمنَّ
 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]
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عن أب حازٍم، عن سهِل بِن سعٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الناُس أبناُء َعالٍت كَأسناِن  -  2035

ا يَتفاَضلون ابلعافيِة، واملَرُء كثرٌي َِبخيِه، وال خرَي فيَمن ال يَرى َلَك عليِه ِمن احلقِّ مثَل الذي َترى له«    . املشِط، وإمنَّ
 (. 369/ 4ضعف األلباني إسناده في الضعيفة )# اإليماء: 

 
 عن سهِل بِن سعٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن اتَّقى هللَا َتعاىل َكلَّ ِلسانُُه ومل َيشِف َغيظَُه«.  -  2036

 . ... كفَّ لسانَه.ويف روايٍة:
 (: منكر.2301الضعيفة ) # السلسلة 

 
   .عن سهِل بِن سعٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إمساُع األصمِّ صدقٌة« -  2037

 ضعيف جدًا.  (: 1752الضعيفة ) # السلسلة
 

عن سهِل بِن سعٍد الساعديِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن اغتاَب أَخاُه املسلَم َفلَيستغِفر هللَا   -  2039
   .ذلَك كفارُة ذلَك«له فإنَّ 

 : موضوع.(1518الضعيفة ) # السلسلة
 

عن سهِل بِن سعٍد قاَل: خرَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فإذا هو َِبب طلحَة، فقاَم إليه فتلقَّاُه فقاَل: َِبب   -  2041
 - رًة أنَت وأُمي اي رسوَل هللِا، إيّنِ أَلرى السروَر يف وجِهَك، قاَل: »أجْل، َأاتين جربيُل آنفاً فقاَل: اي حممُد، َمن صلَّى عليَك م

 كتَب هللاُ تبارَك وَتعاىل له هِبا عشَر حسناٍت، وحَما عنه هِبا عشَر سيئاٍت، ورفَع له هِبا عشَر درجاٍت«.   -احدًة أو قاَل: و 
 . قاَل ابُن حبيٍب: وال َأعلُمه إال قاَل: وصلَّى عليه املالئكُة عشَر مراتٍ 

 إسناده حسن[.] # اإليماء:
 

   .عن سهٍل، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »احلرُب خدعٌة« -  2042
 صحيح متواتر، وإسناده ضعيف[. ]  # اإليماء:

 
عن سهِل بِن سعٍد قاَل: وقَف رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم على قَتلى ُأحٍد فقاَل: »اْشَهدوا هلؤالِء الشهداِء   -  2043

القيامِة إال  عنَد هللِا عزَّ وجلَّ يوَم القيامِة، فَاْئتوهم وُزوروهم وسلِّموا عليهم، فَوالذي نَفسي بيِدِه ال ُيسلُِّم عليهم أحٌد إىل يوِم 
 ه، أو قاَل: إال َردُّوا عليِه«. رجوُت لَ 
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أُميت اجلنَة قبَل َأغنيائِهم   عن سهِل بِن سعٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا يُدِخُل فقراءَ  -  2049
 بنصِف يوٍم«، قَالوا: اي رسوَل هللِا، َفَما ِنصُف يوٍم؟ قاَل: »مخُسِمئٍة عاٍم«.

 
 نِ احلارثِ األزديِّ  [ مسندُ سويدِ ب 149]   

ا َدخْلنا   -  2055 عن سويِد بِن احلارِث قاَل: وفدُت على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم سابَع سبعٍة ِمن قوٍم ُأابيُعه، فلمَّ
َم رسوُل  عليه وكلَّمناه أعجَبه ما رأى ِمن مَسِْتنا وزِيِّنا، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما أَنتم؟« فُقلنا: مؤمن وَن، فتبسَّ

هللِا صلى هللا عليه وسلم وقاَل: »إنَّ لكلِّ قوٍل حقيقًة، فما حقيقُة قوِلكم وإمياِنكم؟« قاَل سويٌد: فقلُت: مخَس عشرَة  
جلاهليِة وحنن  خصلًة، مخسٌة ِمنها أمَرْتنا رسُلك أْن نُؤمَن هبا، ومخسٌة أمَرْتنا رسُلك َأن نَعمَل هبا، ومخسٌة ِمنها ُتلَّْقنا هبا يف ا

 عليها إال أْن َتكرَه ِمنها شيئاً. 
ؤمَن فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »فما اخلمسُة اخلصاُل اليت أمَرْتكم ُرسلي أْن ُتؤمنوا هبا؟« قُلنا: أمَرْتنا رسُلك َأن نُ 

صاُل اليت أمَرْتكم ُرسلي أْن َتعملوا هبا؟« قُلنا:  ابهلِل، ومالئكِته، ورسِله، وكتِبه، والبعِث بعَد املوِت، قاَل: »فما اخلمسُة اخل
استطاَع إليه  أمَرْتنا رسُلك َأن نقوَل مجيعاً: ال إلَه إال هللاُ حممٌد رسوُل هللِا، وَأن نُقيَم الصالَة، ونؤيَت الزكاَة، وحنجَّ البيَت َمن 

 اليت ُتلَّقتم هبا يف اجلاهليِة؟« قاَل: قلُت:  سبياًل، ونصوَم شهَر رمضاَن، فنحن على ذلَك، قاَل: »فما اخلمسُة اخلصالُ 
الشكُر عنَد الرخاِء، والصرُب عنَد البالِء، والصدُق يف مواطِن اللقاِء، والرِّضى مبواقِع القضاِء، وترُك الشماتِة ابملصائِب إذا 

َم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »أدابُء حلماءُ   عقالُء فقهاُء، كادوا ِمن فقِههم أْن َيكونوا  حلَّْت ابألعداِء، قاَل: فتبسَّ
 أنبياَء، ِمن خصاٍل ما أشرَفها وأزيَنها وأعظَم ثواهَبا«.

 مث قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُأوصيكم خبمِس خصاٍل لتكمَل عشريَن خصلًة«، 
ما ال أَتكلوَن، وال تَبنوَن ما ال َتسكنوَن، وال تَنافسوَن يف   قُلنا: أوِصنا اي رسوَل هللِا، قاَل: »إْن كنتم كما َتقولوَن فال جَتمعونَ 

 شيٍء عنه غدًا َتزولوَن، وارَغبوا فيما عليه َتقدموَن وفيه َُتلدوَن، واتَّقوا هللَا الذي أنتم إليه تُرجعوَن وعليه تُعرضوَن«. 
: فقاَل علقمُة: وانصرَف القوُم ِمن عنِد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وقد َحفظوا وصيَة رسوِل هللِا صلى  أبو سليمانقاَل 

إليَك  هللا عليه وسلم وعِملوا هبا، وال وهللِا اي أاب سليماَن ما بقَي ِمن هؤالِء النفِر وال أبنائِهم َغريي، مث قاَل: اللهمَّ اقبْضين 
 ٍ ٍل وال مغريِّ   .: فماَت وهللِا بعَد أايٍم قالئلَ أبو سليمان، قاَل غرَي مبدِّ

 (: منكر.2614وقال األلباني في الضعيفة ) إسناده مظلم، والحديث منكر كما قال الذهبي[.# اإليماء: ]
 
 [ مسندُ شدادِ بنِ أوسٍ 153] 

ثنا هكذا »َأنَّ هللَا تبارَك وَتعاىل إذا مَجَع   -  2060 عن شداِد بِن أوٍس قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ِمرارًا وحدَّ
نيا   كاَن يل اأَلولنَي واآلِخريَن ببقيٍع واحٍد ينقُدهم البصُر وُيسِمُعهم الداعي يقوُل: َأان خرُي شريٍك، َمن كاَن يعَمُل عماًل يف الدُّ

ُهُم اْلُمْخَلِصنَي{ ]ص: فيه شر  [، و }َفَمْن َكاَن يَ ْرُجو  83يٌك فَأان َأَدُعُه اليوَم وال َأقَبُل إال خالصًا«، مث قرَأ: }ِإالَّ ِعَباَدَك ِمن ْ
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 [ 110ِلَقاَء رَبِِّه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة رَبِِّه َأَحًدا{ ]الكهف: 
   ه ضعيف.إسناد# اإليماء:  

 
2062  - »ٌ  .عن شداِد بِن أوٍس قاَل: َزوِّجوين، فإنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال تلَق هللَا َتعاىل وأنَت َأميِّ

 ضعيف، والوضين بن عطاء لم يدرك شداد بن أوس على لين فيه.  عبد العزيزسويد بن # اإليماء: 
 

عن شداِد بِن أوٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ثالثٌة غرابُء: قرآٌن يف قلِب رجٍل فاجٍر،   -  2064
   .ومصحٌف يف بيٍت ال يُقرَأ فيِه، وصاحلٌ مع الظاملنَي«

 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

عن شداِد بِن أوٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الفقُر َأزيُن على املؤمِن ِمن الِعَذاِر احلََسِن على   -  2068
  .خدِّ الفرِس«

 ضعيف. :(564) الضعيفة # السلسلة
 

عن شداِد بِن أوٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللا تَبارَك وَتعاىل يقوُل: وعزَّيت وَجاليل ال َأمَجُع   -  2070
نيا  نيا َأخْفُتُه يوَم َأمجُع فيه ِعبادي، وِإْن هو َخافين يف الدُّ ُه يوَم َأمَجُع فيه َأمَّنتُ ِلعبدي أبدًا َأمننِي وال َخوفنِي، ِإْن هو َأِمَنين يف الدُّ

   .ِعبادي«
   (.742. وحسنه بطرقه األلباني في الصحيحة )إسناده ضعيف جداً # اإليماء: 

 
 [ مسندُ شريكٍ رجلٍ مِن الصحابةِ  156] 

عن شريٍك رجٍل ِمن الصحابِة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َزىن خرَج ِمنه اإلمياُن، وَمن شرَب   -  2073
 عزَّ  اخلمَر غرَي ُمكرٍه وال ُمضطٍر خرَج ِمنه اإلمياُن، وَمن انتهَب هُنبًة َيستشرُفها الناُس خرَج ِمنه اإلمياُن، فإْن اتَب اتَب هللاُ 

 . وجلَّ عليِه«
 : منكر.(6873الضعيفة ) # السلسلة

 
 أبي أُمامةَ الباهليِّ   [ مسندُ صُدَيِّ بنِ عَجالنَ 162] 

عن أب أمامَة الباهليِّ قاَل: بعَث رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أاب بكٍر يُنادي يف الناِس: »َمن قاَل: ال إلَه إال  -  2079
   .هللاُ دخَل اجلنَة«
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 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

عن أب أمامَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َذراري املُسلمنَي يوَم القيامِة حتَت العرِش شافٌع وُمشفٌع َمن  -  2084
   .مل يَبلغ اثيَن عشرَة سنًة، وَمن بلَغ ثالَث عشرَة سنًة فَعليه وَلُه«

 : موضوع.(1374الضعيفة ) # السلسلة
 

عن أب أمامَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف الغسِل ِمن اجلنابِة: »يغسُل َكفيِه وفرَجُه مث يَتوضَّأُ وضوَءُه   -  2089
   .للصالِة، مث يغتسُل وال وضوَء عليه«

 . حديث موضوع(: هذا 207)  # الروض البسام
 

عن القاسِم أب عبد الرمحن، أنَّه سأَل أاب أُمامَة عن الصالِة الُوسطى فقاَل: ال َأحسُبها إال صالَة الصبِح، وذلَك  -  2091
  أنَّ قبيلًة ِمن قبائِل العرِب َقدموا على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم َفقالوا: اي رسوَل هللِا، إنَّ الصلواِت اخلمِس يَثقلنَ 

استَ ثْ َقلوا الثالَث فقاَل: »صلُّوا العصَر  اَل: »صلَّوا أربعًا«، مث استَ ثْ َقلوا األربَع فقاَل: »صلُّوا ثالاًث« مث فخفِّْف عنَّا، فق
يِن شيئًا«، فَأحسُبها صالَة الصبِح الُوسط  .ىوالصبَح«، َفقالوا: اي رسوَل هللِا، َضعها عنَّا، فقاَل: »ال َأراكم تُريدوَن ِمن الدِّ

 
أمامَة، أنَّ النيبِّ صلى هللا عليه وسلم هَنى عن صالتنِي وعن صيامنِي وعِن نكاحنِي وعن لِباسنِي وعن  عن أب  -  2092

َر ذلكَ     . بَيعتنِي، وفسَّ
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
نوَن لصالِة الَغداِة إال َأِمنوا العذاَب   -  2093 ، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما ِمن قوٍم يُؤذِّ عن أب أمامَة الباهليِّ

نون لصالِة املغرِب إال َأِمنوا العذاَب إىل الصبِح«  . إىل الليِل، وما ِمن قوٍم يُؤذِّ
 و كذاب، ومن دونه ضعفاء.سليمان بن عمرو إن كان أبا داود النخعي فه# اإليماء: 

 
عن أب أمامَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن توضََّأ يف أهِلِه مث َغدا إىل مسجِدِه أو راَح ال يُريُد إال أْن   -  2105

َط قالَ  - انقطَع ِمن كتاِب ابِن عرفجَة  - يتعلََّم أو يُعلَِّم ُكتبْت له بكلِّ خطوٍة حسنٌة  : اللهمَّ أَنزْلين ُمنزاًل ُمباركاً  حَت إذا توسَّ
 . وأَنت خرُي املُنزلنَي، كتُب له أجُر ِعتِق رقبٍة«

 (: إسناده واه.67)  # الروض البسام 
 

عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنُّ هلِل مالئكًة َتغدو براايهِتا إىل املساجِد، فَيدُخلوَن مع  -  2107
 .أوِل داخٍل وخَيرجوَن مع آِخِر خارٍج«
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 بن الضحاك وهو متروك[.  عبد الوهابضعيف جدًا ألن في إسناده ]  # اإليماء:
 

 . عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إْن سرَّكم أْن تُقبَل صالُتكم فليُؤمَّكم ِخيارُكم« -  2114
 (.304/ 4والحديث أورده األلباني في الضعيفة )  يحيى بن يعلى األسلمي ضعيف، والباغندي تكلم فيه.# اإليماء: 

 
 . عن أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ُمطَر قوٌم قطُّ إال برمحٍة، وال ُقِحطوا إال بسخٍط« -  2118

 ضعيف جدًا.  (: 4467الضعيفة ) # السلسلة
 

[  37{ ]النجم: عن أب أمامَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه ذكَر هذِه اآليَة: }َوِإبْ َراِهيَم الَِّذي َوفَّ  -  2121
؟« قَالوا: هللاُ ورسولُُه أعلُم، قاَل: »َوفَّ عمَل يوِمِه ِبربِع ركعاٍت ِمن أوِل النهاِر«  . فقاَل: »َتدروَن ما َوفَّ

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

بِن راشٍد التغليبِّ قاَل: مسعُت أاب أمامَة الباهليَّ يقوُل: ُتويَف رجٌل على عهِد رسوِل هللِا صلى هللا عليه  عبد هللاعن  -  2127
وسلم، فُأيَت به النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ليصلَِّي عليه، فقاَل: »هل ترَك َديناً؟« قَالوا: نَعم ديناريِن، فقاَل: »صلُّوا على  

ن القوِم: أان َأقضيهما اي رسوَل هللِا، فقاَل: »قضاًء غرَي َلفاٍء؟« قاَل: نَعم قضاٌء غرُي َلفاٍء، قاَل:  صاحِبكم«، فقاَل رجٌل مِ 
َم فصلَّى عليه.   فتقدَّ

ريِّ   زبيٍد: عن اللَّفاِء، فقاَل: قاَل أبو   - رجاًل ِمن أهِل الغريِب  - قاَل إمساعيُل: فسألُت أاب السَّ
 .. وما ِديين اللَّفاُء وال اخلسيسُ . فتَ ْزَدروينوَمن أان ابلضعيِف 
   . قاَل: يعين الناقصَ 

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

عن غيالَن بِن َمعشٍر املقرائيِّ قاَل: مسعُت أاب أمامَة الباهليَّ يقوُل: ُتويَف رجٌل على عهِد رسوِل هللِا صلى هللا عليه  -  2128
ا أراَد ذلَك قاَل رجٌل: اي رسوَل هللِا، إنَّ عليِه َديناً، فقاَل  النيبُّ  وسلم، فُدعَي النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ليصلَِّي عليه، فلمَّ

، فصلَّى عليهِ  صلى  . هللا عليه وسلم: »صلُّوا على صاحِبكم«، فقاَل رجٌل: هو عليَّ
 غيالن بن معشر لم يوثقه غير ابن حبان، ويأتي بعده عن أرطاة بإسنادين آخرين.# اإليماء: 

 
 عليه وسلم، فقاَم النيبُّ عن يوسَف اأَلهلايّنِ قاَل: مسعُت أاب أمامَة يقوُل: تُويَف رجٌل على عهِد رسوِل هللِا صلى هللا -  2129

،  صلى هللا عليه وسلم ُيصلِّي عليه فقيَل: إنَّ عليِه َديناً، فقاَل: »صلُّوا على صاحِبكم«، فقاَل رجٌل: َأان بَديِنِه اي رسوَل هللاِ 
 . فقاَم فصلَّى عليهِ 

 آخر.  بن حبان، وتقدم قبله عن أرطاة بإسنادمحمد بن كثير المصيصي صدوق كثير الغلط، ويوسف األلهاني لم يوثقه غير ا# اإليماء: 



226 

 

 
  - قاهَلا ثالاثً  -عن أب أمامَة قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »اللهمَّ ابرْك ألُميت يف ُسحورِها  -  2136

روا ولو بشربٍة ِمن ماٍء، ولو بتمرٍة، ولو حبباِت زبيٍب، فإنَّ املالئكَة ُتصلِّي عليُكم«    .تسحَّ
 الكذاب[.  إسناد باطل، وهو من مفاريد العكاشي# اإليماء: ]

 
بِن سابٍط، عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن مل مينْعُه ِمن احلجِّ حاجٌة  عبد الرمحنعن  -  2140

بْسه  ويف روايٍة: »َمن مل َيَ .ظاهرٌة وال مرٌض حابٌس وال سلطاٌن جائٌر فماَت ومل َيجَّ فليُمْت إْن شاَء يهودايً وإْن شاَء نصرانيًا«
   . مرٌض أو حاجٌة ظاهرٌة أو سلطاٌن جائٌر ومل َيجَّ فليُمْت إْن شاَء يهودايً أو نصرانيًا«

 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]
 

عن سامِل بِن أب اجلعِد، عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن مل مينْعُه ِمن احلجِّ مرٌض   -  2141
   .حابٌس أو حاجٌة فليُمْت ِإن شاَء يهودايً وإْن شاَء نصرانيًا« 

 إسناده فيه ضعيفان[.  # اإليماء: ]
 

وليِد أخَذ بِلجاِم بغلِة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف حجِة الوداِع وهو  عن أب أمامَة قاَل: رأيُت خالَد بَن ال -  2144
   .يقوُد ِبهِ 

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

عن أب أمامَة قاَل: زوََّج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم رجاًل ِمن أصحاِبِه على سبِع سوٍر ِمن املفصَِّل جعَلُه   -  2146
 ، مث قاَل: »علِّْمها«.مهَرها وأدخَلها عليهِ 

 .قاَل: وزوََّج ُأخرى على املُفصَّلِ 
 (: إسناده تالف.772)  # الروض البسام

 
عن أب أمامَة الباهليِّ رضَي هللاُ عنه قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »لو جاَز ألحٍد أْن   -  2148

   . يسُجَد ألحٍد ِمن دوِن هللِا عزَّ وجلَّ أَلمرُت املرأَة أن تسُجَد لزوِجها لِعَظِم حقِِّه َعليها«
 جبير ضعيف، فتكون رواية أبي أمامة هذه موضوعة[.  فيه الحسن بن علي العدوي وضاع وفضال بن# اإليماء: ]

 
عن أب أمامَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ التاجَر ِإذا كاَن فيه أربُع خصاٍل طاَب مكسُبُه: إذا   -  2152

   .اشرَتى مل يُذمَّ، وإذا ابَع مل ميَدْح، ومل يُدلس البيَع، ومل َيِلْف فيما بنَي ذلَك«
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 الحديث بالسند الذي ساقه المصنف ضعيف[. ] # اإليماء:
 

   . عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َتسَتشريوا احلاكَة وال املعلِّمنَي« -  2154
 .  حديث موضوع( وقال: هذا 445أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 

 
ا مسلٌم اسرتَسَل إىل ُمسلٍم فغََبنه كاَن َغبُنه ذلَك   -  2158 عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أميُّ

   .راًب«
  ضعيف جدًا. (: 1565الضعيفة ) # السلسلة

 
ليه وسلم: »العاريُة ُمؤدَّاٌة،  عن حاُِت بِن حريٍث الطائيِّ قاَل: مسعُت أاب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا ع  -  2160

   .َيلُّ له ِصرارُها حَت يُردَّها«واملَنيحُة َمردودٌة، وَمن َوجَد لقحًة ُمصرَّاًة فال 
 (.5269قوله: »العارية مؤداة والمنيحة مردودة«، عند أبي داود وغيره، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 

 
، عن أب أمامَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »املَنيحُة ُمؤداٌة والعاريُة َمردودٌة«،   -  2161 عن أب عامٍر األوصابِّ

 . فقاَل رجٌل: اي نيبَّ هللِا، فعهُد هللِا؟ فقاَل: »حقُّ هللِا أحقُّ ما أُدي«
 طرفه األول عند أبي داود وغيره كما تقدم قبله.  # اإليماء:

 
عن أب أمامَة الباهليِّ رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأطِعموا نُفساءَكم الرَطَب«،   -  2168

 خرٌي؟  قَالوا: اي رسوَل هللِا، ليَس يف كلِّ حنٍي يكوُن الرَطُب، قاَل: »فتمٌر«، قَالوا: اي رسوَل هللِا، كلُّ التمِر طيٌب، فأيُّ التمرِ 
   .»إنَّ خرَي مَتراِتكم الرَبْينُّ، يُدخُل الشفاَء وخُيرُج الداَء، ال داَء فيه، أشبُعُه للجائِع وأدفاُه للَمقروِر« قاَل:

 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]
 

 . عن أب أمامَة قاَل: كاَن أحبُّ الشراِب إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم احللَو الباردَ  -  2172
 (: إسناده تالف. 1006)  # الروض البسام

 
عن أب أمامَة قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن مرَض ليلًة واحدًة فَقبَلها بقبوهِلا وَأدَّى حقَّها إىل   -  2177

 . . سقَط بقيُتُه ِمن كتاِب الزُّهريِّ .. .هللِا َتعاىل فيها ُغفرْت له ذنوبُُه«، فقيَل: اي رسوَل هللِا، وما قَبوهُلا وما أداُء حقِّها
 إسناده ضعيف[. اء: ]# اإليم



228 

 

 
عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُعودوا َمرضاُكم وَسُلوهم أْن َيدعوا لُكم، فإنَّ دعاَءهم  -  2178

 . يَعِدُل دعاَء املالئكِة«
 الحسين بن علوان متهم.# اإليماء: 

 
يضاً فيجلُس عنَده إال حَتفَّفتُه الرمحُة ِمن  عن أب أمامَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما ِمن رجٍل يعوُد مر  -  2179

 . كلِّ جانٍب ما جلَس عنَدُه، فإذا خرَج ِمن عنِدِه كتَب هللاُ عزَّ وجلَّ له أجَر صياِم يوٍم«
 . فاإلسناد واه... (:482)  # الروض البسام 

 
عن أب أمامَة قاَل: مرَّ رجٌل برسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ماَله؟«   -  2180

 . قَالوا: »كاَن مريضًا«، قاَل: َأفال قلَت: »ليهِنَك الطَّهوُر«
 (: إسناده تالف. 1597)  # الروض البسام

 
عن أب أمامَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »حلَف هللاُ عزَّ وجلَّ بقوتِِه وعّزِته ال يرتُك أحٌد لباَس   -  2182 

نيا وهو  ُه يوَم القيامِة يف حظريِة القدِس، وال يرتُك لباَس الذهِب والفضِة يف الدُّ نيا إال أَلبَسُه هللاُ إايَّ إال يقِدُر عليها  احلريِر يف الدُّ
ه يوَم القيامةِ  نيا إال سقاُه هللاُ إايَّ مها يوَم القيامِة يف حظريِة القدِس، وال يرتُك شرَب اخلمِر يف الدُّ  يف حظريِة  أَلبَسُه هللاُ إايَّ

  .القدِس«
   (: إسناده واه.1037)  # الروض البسام

 
عن أب أمامَة الباهليِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عليُكم بلباِس الصوِف جَتدوا حالوَة اإلمياِن يف  -  2183

قلوِبكم، وعليُكم بلباِس الصوِف جَتدوا قلََّة األكِل، وعليُكم بلباِس الصوِف تُعَرفوا به يف اآلخرِة، فإنَّ النظَر يف الصوِف  
رُه َقلَّ طعُمه وَكلَّ لسانُه يورُث يف القلِب ال تفكَر، والتفكُر يُورُث احلكمَة، واحلكمُة جَتري يف اجلوِف جَمرى الدِم، فَمن كثُ َر تفكُّ

  جلنِة قريٌب ِمن ورقَّ قلُبُه، وَمن قلَّ تفكُرُه كثُ َر طعُمه وعُظَم بدنُُه وَقسا قلُبُه، والقلُب القاسي بعيٌد ِمن هللِا عزَّ وجلَّ بعيٌد ِمن ا
   .الناِر«

 : موضوع.(90الضعيفة ) # السلسلة
 

عن أب أمامَة قاَل: مرُّ ابُن العاِص على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو ُمسبٌل إزارَه ُمسبٌل مُجََّته فقاَل: »نِعَم  -  2185
ِته«، قاَل: فحَلَق رأَسُه وقصََّر ورَفَع إزارَُه إىل الركبِة.  الفَت ابُن العاِص لو َشََّر ِمن ِمئزرِِه وقصَّر ِمن ُلمَّ

 (: إسناده تالف.1036) # الروض البسام 
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عبادًا لَيسوا ِبَنبياَء وال شهداَء  عن أب أمامَة قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ هلِل عزَّ وجلَّ  -  2192
أعرابٌّ فَجثا بركبِتِه، وَأومَأ بيِدِه حنَو يغِبطُهم النَّبيوَن والشهداُء يوَم القيامِة مبَقعِدهم وُقرهِبم ِمن هللِا عزَّ وجلَّ«، ويف القوِم رجٌل 

ثنا عنهم، قاَل: فلقد رأيُت الِبْشَر يف وجِه رسوِل هللِا صلى هللا عليه   رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم مث قاَل: اي رسوَل هللِا حدِّ
ئَل شَتَّ وِمن شعوِب القبائِل، مل يكْن بيَنهم  وسلم حني سأََله، فقاَل: »هم عباٌد ِمن عباِد هللِا عزَّ وجلَّ ِمن بلداٍن شَتَّ وقبا

َر ِمن نوٍر، وُيعُل أرحاٌم يتواَصلوَن هبا وال ُدنيا يتباَدلوهَنا، حتابُّوا بروِح هللِا عزَّ وجلَّ، ُيعُل هللاُ عزَّ وجلَّ هلم يوَم القيامِة منابِ 
   .الناُس وال خَيافوَن، ويفزُع الناُس وال يَفزعوَن« وجوَههم ِمن نوٍر بنَي َيدي الرمحِن عزَّ وجلَّ أماَم العرِش، خيافُ 

   بشر بن الوليد القاضي وإسماعيل بن عياش تكلم فيهما.# اإليماء: 
 

، عن النيبِّ قاَل: »ما ِمن رجٍل طلَب حاجًة ألخيِه املسلِم فَقضاها له وَأفرَح هِبا قلَبُه إال قاَل  -  2193 عن أب أمامَة الباهليِّ
ْر َعبدي هذا ابجلنِة، مث ُيعُل لكلِّ عضٍو ِمن أعضائِِه ومفصٍل ِمن مفاصِلِه سبعنَي لساانً ََيمدوَن  هللَا هللاُ لبعِض مالئَكِته: بشِّ

سونَه بتلَك األَلسِن كلِّها، ويُكتُب له ذلَك يف ملكوِت السماواِت، فإذا رَأى قلَبه ذلَك ِمن أعضائِِه فرَح ويُ  سبحونَُه ويُقدِّ
مُ   هِبم  فرحاً شديدًا مبا يَرجو ِمن ثواِب هللِا، مث يُرسُل سبعنَي ألَف َمَلٍك فيأُمُرهم أْن يُقيموا الصفوَف، مث يُرسُل مَلكاً فيتقدَّ

نيا واآلخرِة، فصالهُتم املقبولةُ فيُ  ،  صلِّي هِبم ثالثَة أايٍم ولَياليها، فإذا َفرغوا ِمن الصالِة اجتَ َهدوا يف الدعاِء يف خرِي الدُّ
   .لذلَك العبِد الذي كاَن يف قضاِء حاجِة املسلِم فَقضاها وفرَح هِبا قلُبُه«، فهذا أو حَنو ذا إْن شاَء هللاُ ودعاُؤهم املُستجاُب 

 عمر بن صبح متروك.  اإليماء:# 
 

نيا إىل عباِدِه يف  -  2200 عن أىب أمامَة الباهليِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يهبُط هللاُ عزَّوجلَّ إىل مساِء الدُّ
ليلِة النصِف ِمن شعباَن فيطَِّلُع إليهم، فيغفُر لكلِّ مؤمٍن ومؤمنٍة وكلِّ مسلٍم ومسلمٍة، إال كافرًا أو كافرًة أو مشركاً أو  

   .أو رجاًل بيَنه وبنَي أخيِه مشاحنٌة، ويدَُع أهَل احلقِد حلقِدهم«مشركًة، 
 إسناده موضوع[. ] # اإليماء:

 
عن أب أمامَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا كاْنت ليلُة النصِف ِمن شعباَن هبَط الربُّ تبارَك وَتعاىل   -  2201

 .إىل السماِء، فيطَِّلُع اطالعًة على أهِل األرِض فيغفُر ألهِل األرِض مجيعاً إال لكافٍر أو ُمشاحٍن«
 جعفر بن الزبير.  المسيب بن شريك متروك، وكذا شيخه# اإليماء: 

 
عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َكفى ابملرِء ِمن الشحِّ َأْن يقوَل: آُخُذ حقِّي ال أَترُك   -  2205

َث بكلِّ ما مسَع«    . ِمنه شيئاً، وَكفى ابملرِء ِمن الكذِب َأْن َُيدِّ
 إسناده ضعيف. # اإليماء: 

 
اُه حممدًا تربَّكاً به كاَن  -  2206 عن أب أمامَة الباهليِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن ُولَد له مولوٌد فسمَّ
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 . هو ومولوُده يف اجلنِة«
 : موضوع.(171الضعيفة ) # السلسلة

 
عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َيلُّ بيُع املُغنياِت وال شراُؤهنَّ وال جتارٌة فيهنَّ   -  2211

ا نزلْت هذه اآليُة يف ذلَك: }َوِمَن النَّاِس َمْن َيْشرَتِي هَلَْو احْلَِديِث{ ]لقمان:  [ حَت فرَغ ِمن اآليِة.6ومثُنهنَّ حراٌم«، وقاَل: إمنَّ
ال يَزاالِن   مث أَتبعها: »والذي نَفسي بيِدِه، ما رفَع رجٌل َعقريََته ابلغناِء إال بعَث هللاُ عنَد ذلَك شيطاَننِي يرُقداِن على عاتَقيِه، مث

   . حَت يكوَن هو الذي َيسكُت« - وأشاَر إىل صدِر نفِسِه  -َيضرابِن ِبرجِلهما على صدرِِه  
 إسناده لين.  # اإليماء: 

 
عن أب أمامَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن قاَل: احلمُد هلِل ربِّ العاملنَي أربَع مراٍت قاَل: سْل   -  2220

 .تُعطَْه«
 (: إسناده تالف.1605)  # الروض البسام 

 
هللاُ على نوٍح وعلى نوٍح  عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل حنَي مُيسي: صلَّى  -  2225

 .السالُم، مل تلَدْغه يف ليلِتِه تلَك عقرٌب«
 هذا إسناد متروك[. ] # اإليماء:

 
عن أب أمامَة قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا جلَس جَملساً فأراَد َأْن يقوَم استغَفَر هللَا عشراً إىل   -  2232

   .مخَس عشرةَ 
 : موضوع.(1369الضعيفة ) # السلسلة

 
عن أب أمامَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اْقرؤوا القرآَن، فإنَّ هللَا عزَّ وجلَّ ال يُعذُب قلباً َوعى  -  2235
   .القرآَن«

 (: إسناده واه.  1303)  # الروض البسام
 

ثنا ِمن   -  2236 عن شهِر بِن حوشٍب، عن أب أمامَة قاَل: حثَّنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم على تعليِم القرآِن وحدَّ
 فيقوُل:  فضِلِه وقاَل: »َتعلَّموا القرآَن واْتلوه، فإنَّ القرآَن أَييت صاحَبُه يوَم القيامِة أحوَج ما كاَن إليه، فيأتيِه يف صورٍة حسنةٍ 

فيقوُل َله: َمن أنَت؟ فيقوُل: َأان الذي كنَت ُتكرُمه وحتبُّه، وكاَن ُيسِهُر ليَلَك ويُدئُب هناَرك وُيشخُصَك   هل َتعرفين؟
م بنَي َيدي ربِّه فُيعطيِه اُلملَك بيميِنِه واخلُلَد بشماِلهِ  ، ويوَضُع اتُج ويُنِصُبَك، فيقوُل: لعلََّك القرآُن؟ فيقوُل َأان القرآُن، فيتقدَّ

نيا أضعافاً مضاعفًة، فيقوالِن: إنَّ هذا مل تبلْغُه أعمالُنا، فُيقالُ السكين   ِة على رأِسِه ويُكسى والداُه ُحلَّتنِي ال تقوُم هلما الدُّ
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 .هلما: بفضِل ولدِكما الذي قرَأ القرآَن«
 عطاء بن عجالن متروك. # اإليماء: 

 
يه وسلم: »أربُع آايٍت نزلْن ِمن كنٍز حتَت العرِش مل ينزل ِمنهن  عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عل  -  2243

، وخامتُة سورِة  4اْلِكَتاِب َلَديْ َنا َلَعِليٌّ َحِكيٌم{ ]الزخرف:   شيٌء غريُهن: أمُّ الكتاِب فإنَّه يقوُل }َوِإنَُّه يف أُمِّ  [ وآيُة الكرسيِّ
   .البقرِة، والكوثُر«

 ضعيف. :(2735) الضعيفة # السلسلة 
 

  عن أب أمامَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه َتال هِذه اآليَة: }َوآَويْ َنامُهَا ِإىَل رَبْ َوٍة َذاِت قَ َراٍر َوَمِعنٍي{  -  2245
[، قاَل: »هْل َتدروَن أيَن هَي؟« قَالوا: هللاُ ورسولُُه أعلُم، قاَل: »هي ابلشاِم ِبرٍض يقاُل هَلا الغوطُة، مدينٌة  50]املؤمنون: 

   .قاُل هلا دمشُق، هي خرُي مدائِن الشاِم«يُ 
 (: إسناده واه. 1552)  # الروض البسام

 
أربعنَي حديثاً فيما يَنوهُبم وينفُعهم   عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن حفَظ على أُميت -  2249

   .ِمن أمِر ديِنهم حشَرُه هللاُ يوَم القيامِة فقيهًا« 
 (.121/  3علي بن الحسن الصفار غير ثقة، وهو المتهم بهذا الحديث. أفاده الذهبي في الميزان )# اإليماء: 

 
 . عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كالُب أهِل الناِر أهُل البدِع« -  2250

 إسناده ساقط[. ] # اإليماء:
 

عن أب أمامَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »املُرابُط يف سبيِل هللِا أعظُم أجرًا ِمن رجٍل مجَع َكعبيِه يف فاتِح   -  2253
 . شهٍر صاَمُه وقاَمُه«

 (: سنده واه. 847)  # الروض البسام 
 

عن أب أمامَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »صالُة املُرابِط تعِدُل مخَسمئِة صالٍة، ونفقُة الديناِر والدرهِم   -  2255
 . فيه أفضُل ِمن سبِعمئٍة فيَمن يُنفُقه يف غريِِه«

 ضعيف جدًا. (: 5392، 5149الضعيفة ) # السلسلة
 

عن أب أمامَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أَلن أحرَس ثالَث لياٍل ُمرابطاً وراَء بيضِة املسلمنَي أحبُّ إيلَّ   -  2256
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 .ِمن أْن ُتصيَبين ليلُة القدِر يف أحِد املسجديِن املدينِة وبيِت املقدِس«
 (: وإسناده واه. 845)  # الروض البسام 

 
عن مكحوٍل، عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن رَمى بسهٍم يف سبيِل هللِا قصََّر أو   -  2258

 . بَلَغ ُكتَب له عتُق رقبٍة«
 موسى بن عمير متروك. # اإليماء: 

 
ليه وسلم يقوُل: »إنَّ العبَد إذا  عن شهِر بِن حوشٍب، عن أب أُمامَة الباهليِّ قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا ع -  2259

َص واستنثَ َر ومسَح برأِسِه سقطْت َخطاايُه ِمن مسِعِه   غسَل يديِه سقطْت َخطاايُه ِمن يديِه، وإذا َغسَل وجَهُه وَمضمَض وَتشوَّ
ا مؤمٍن أعتَق رقبًة مسل مًة كانْت ِفكاَكُه ِمن الناِر يَفدي  وبصرِِه ولسانِِه، فإذا غسَل ذراعيِه وَقدميِه كاَن كيوِم ولدْتُه أمُّه، وأميُّ

ا امرأٍة مسلمٍة َأعتقْت رقبًة مسلمًة كانْت ِفكاَكها ِمن الناِر يَفدي كلُّ عضٍو ِمنها عضوًا  ِمنها،  كلُّ عضٍو ِمنها عضوًا ِمنه، وأميُّ
 عدوًا قصَر أو بلَغ َأخطَأ أو أصاَب كاَن وَمن شاَب شيبًة يف سبيِل هللِا كانْت له نورًا يوَم القيامِة، وَمن رَمى بسهٍم يف سبيِل هللاِ 

ُه«ِعدَل رقبٍة، وَمن قاَم طاهراً على ذكِر هللِا مل َيسأل هللَا شيئاً حنَي تُردُّ إليِه روُحُه ِمن أمِر ُدنياُه وآخرتِِه إال َأعط    .اُه إايَّ
   إسناده ضعيف.# اإليماء: 

 
َث ُشرحبيَل  -  2260 عن شهِر بِن حوشٍب، أنَّه َلقَي أاب أمامَة الباهليَّ فسأَلُه عن حديِث َعمرو بِن عبسَة السلميِّ حنَي حدَّ

كاَن بَن السمِط وأصحابَُه أنَّه مسَع رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن رَمى سهماً يف سبيِل هللِا فبَلَغ َأخطَأ أو َأصاَب  
ه كعِدِل رقبٍة ِمن ولِد إمساعيَل، وَمن خرجْت به شيبٌة يف سبيِل هللِا كانْت له نورًا يوَم القيامِة، وَمن عتَق رقبًة مسلمًة  سهُمُه كلُّ 

رِِه، كانْت له ِفكاَكُه ِمن انِر جهنَم، وَمن قاَم إىل الوضوِء يراُه حقاً واجباً فمضمَض فاُه ُغفرْت له ذنوبُُه مع أوِل قطرٍة ِمن طهو 
ذا غسَل وجَهُه فمثُل ذلَك، فإذا مسَح رأَسُه فمثُل ذلَك، فإذا غَسَل رجليِه فمثُل ذلَك، فإْن جَلَس جَلَس ساملاً، وإْن  فإ

   .صلَّى تُقبَل ِمنه«
 . ولكن الحديث صحيح فقد ورد مفرقًا من طرق عدة[. إسناده ضعيف.# اإليماء: ]

 
عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »القتاُل قتاالِن: قتاُل املُشرَكني حَت يُؤِمنوا أو يُعطوا  -  2262

 .اجلزيَة عن يٍد وُهم صاغروَن، وقتاُل الفئِة الباغيِة حَت َتفيَء إىل أمِر هللِا عزَّ وجلَّ فإذا فاءْت ُأعطيت العدَل«
 إسناده تالف. (: و 870)  # الروض البسام 

 
عن أب أمامَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يُباُع العدوُّ شيئاً يتقوَّوَن بِه على املسلمنَي ِمن سالٍح وال  -  2263

  .ُكراٍع وال ديباٍج، وأْن يسلَم ِمن أَيديهم كلُّ ما ُقدَر عليه مما يَتقوَّوَن بِه«
 . حديث موضوع(: هذا 674)  # الروض البسام
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عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »امَسعوا هَلم وَأطيعوا يف ُعسرِكم وُيسرِكم، وَمنَشِطكم  -  2266

   .وَمكرِهكم، وأَثرٍة عليُكم، وال تُنازِعوا األمَر أهَلُه وإْن كاَن لكم«
 الصحيح من حديث غيره[.فرج بن فضالة ضعيف، لكنه في # اإليماء: ]

 
، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ُطوىب ِلَمن رآين، وِلَمن رَأى َمن رَآين، وِلَمن رَأى َمن  -  2277 عن أب أمامَة الباهليِّ

   .رَأى َمن رآين« 
  ولم يرني سبع مرات«، انظر المسندجميع بن ثوب واه، وفي مسند أحمد: »طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى لمن آمن بي # اإليماء: 

 (.5341الجامع )
 

عن أب أمامَة الباهليِّ قاَل: َخطَبنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم النحِر على انقِتِه اجلدعاِء فقاَل: »أيُّها   -  2287
ا قليٍل  فيها على غرِيان ُكتَب، وكأنَّ  الناُس، كأنَّ احلقَّ فيها على غريان وجَب، وكأنَّ املوتَ   الذيَن ُنشيُع ِمن األمواِت َسفٌر عمَّ

ملن شغَلُه   إلينا راجعوَن، نُبوئهم َأجداثَهم وأنكُل تراثَهم، كأانَّ خُملدوَن بعَدهم، قْد َنسينا كلَّ واعظٍة وَأِمنَّا كلَّ جائحٍة، فُطوىب
رِي معصيٍة، وُطوىب ملن خالَط أهَل الفقِه واحلكمِة، عيُبُه عن عيوِب الناِس، وُطوىب ملن أنفَق الفضَل ِمن ماٍل اكتسَبُه ِمن غ

نُة ومل يَ ْعُدها إىل البدعِة«  .وُطوىب ملن جاَنب أهَل الذلِّ واملعصيِة، وُطوىب ملن وسعْتُه السُّ
 حديث باطل ال يصح[.# اإليماء: ]

 
عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا ال ينظُر إىل ُصورِكم وَأمواِلكم، ولكن ينظُر إىل  -  2291

  .قلوِبكم وَأعماِلكم«
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن يوُم القيامِة اَندى ُمناٍد ِمن بُْطناِن العرِش: َأال   -  2297

 . َمن برََّأ هللَا ِمن ذنِبِه وأَلزَمُه نفَسُه فليدُخل اجلنَة مغفورًا َله«
 جسر بن فرقد ضعيف، وابنه جعفر يحدث بالمناكير. # اإليماء: 

 
   .عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »نِعَم َصومعُة الرجِل املسلِم بيُتُه«  -  2298

 عفير بن معدان ضعيف.# اإليماء: 
 

  .عن أب أمامَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َحبِّبوا هللَا إىل عباِدِه َُيبكم هللُا« -  2300
 ضعيف. :(1218) الضعيفة # السلسلة
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ثنا أنَّ رزَق هِذه األمِة عنَد أزجِة  -  2301  . َأرماِحها ما مل يَ ْزَدرعوا، فإذا ازَدرَعوا كانوا كالناسِ عن أب أمامَة قاَل: ُحدِّ

 نصر بن علقمة قال الحافظ مقبول، ولم أر ترجمة لعمرو بن إسحاق شيخ المصنف، وكذلك نصر بن خزيمة ووالده[. ] # اإليماء:
 

عن أب أمامَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »خَيرُج انٌس ِمن أُميت يَقرؤوَن القرآَن ال يَعدو َتراِقَيهم، يَقولون   -  2308
   .ِمن أحسِن قوِل الناِس، إذا َخرجوا فاقُتلوهم«

 منكر[. # اإليماء: ]
 

عن أب أمامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال تقوُم الساعُة حَت يلعَن آِخُر هذه األمِة أوهَلا، أال   -  2310
 . َعليهم حلَّْت اللعنُة«

 الوضاح بن يحيى سيء الحفظ.  # اإليماء: 
 

عن أب أمامَة رضَي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »هالُك هذه األمِة ِإذا بغْت نساُؤها   -  2312
هٍد وال ويلِّ  ورجاهُلا، واسُتِخفَّ ابلقرآِن، وكاَن النكاُح زانً، يطلُق الرجُل امرأَتُه مث يُراجُعها فيِه وينكُحها فيما بيَنها وبيَنه بال شا

   .َمغنماً، فذلَك اقرتاُب الساعِة« إال شبَه الِكرى، وكانت األمانُة خيانًة، واُتَذ الناُس الزكاَة َمغرماً والفيءَ  وال مهرٍ 
 العبدي متروك، وحصين بن مخارق قال الدارقطني: يضع الحديث.  أبو هارون # اإليماء: 

 
عن أب أمامة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ ِمن آِخِر أُميت دخواًل اجلنَة رجٌل يُؤتى ِبه نورُُه يف   -  2318

 .ِإهباَمي َقدميِه، َتزلُّ قدٌم وتَثبُت قدٌم«
 يزيد بن سنان ضعيف. # اإليماء: 

 
 [ مسندُ صفوانَ بنِ أُميةَ بنِ خلفٍ اجلُمحيِّ 164]   

عن صفواَن بِن أُميَة قاَل: جاَء رجٌل إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُمتضمٌخ عليه املَُقطَّعاُت، فقاَل: كيَف   -  2328
{ ]البقرة   صلى هللا  [، فقاَل رسوُل هللاِ 196أتَْمُرين اي رسوَل هللِا يف ُعمريت؟ قاَل: فأَنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ }َوَأمتُّوا احْلَجَّ َواْلُعْمَرَة َّلِلَِّ

َك   عليه وسلم: »أيَن السائُل عن الُعمرِة؟« فقاَل له: »أَلِق ثياَبَك واغتسْل واسترِتْ ما استطْعَت، وما كنَت صانعاً يف حجِّ
   .فاصنْعُه يف ُعمرِتَك«

 (. 12139هو في الصحيحين عن عطاء، عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
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 [ مسندُ صهيبِ بنِ سنانٍ الرُّوميِّ 168] 
عن صهيٍب رضَي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف قوِلِه عزَّ وجلَّ: }ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا احْلُْسىَن َوِزاَيَدٌة{   -  2335

   .[ قاَل: »احلُسىن اجلنُة، والزِّايَدُة النظُر إىل وجِه هللِا عزَّ وجّل«26]يونس: 
 إسناده صحيح[. # اإليماء: ]

 
 [ مسندُ الطفيلِ بنِ زيدٍ احلارثيِّ  173]   

عن عوانَة قاَل: قاَل عمُر بُن اخلطاِب رضي هللاُ عنه يوماً جلُلسائِه: هل فيكم أحٌد وقَع إليه خرٌب ِمن أمِر رسوِل   -  2342
يوَمئٍذ مئٌة وستوَن: نَعم اي أمرَي   هللِا صلى هللا عليه وسلم يف اجلاهليِة قبَل ظهورِه؟ فقاَل طُفيُل بُن زيٍد احلارثيُّ وقْد أتْت عليه 

ألانِم  املؤمننَي، كاَن املأموُن بُن معاويَة احلارثيُّ على ما بلَغَك من ِكهانِته وعلِمه وحكمِته، وكانْت ُعقاٌب ال تزاُل أَتتيه بنَي ا
ينا يف كلِّ يوِم أحٍد عليه بُ ْرنٌس أسوُد  فتقُع أماَمه فتصيُح، فيقوُل َكذا وَكذا، فنجُد كما يقوُل، وكاَن نصرانياً، وكاَن خَيرُج إل

ا َتعالت الشمُس خرَج علينا    فيخطُب وُيتمُع إليه الناُس، فأقبَلت العقاُب يوَم َعُروبَة يف أولِّ النهاِر فَصرَّْت مث هنضْت، فلمَّ
رَق طوياًل، فقاَل بعُض القوِم: أانَم يف ثياٍب بيٍض ِمن ثياِب مصَر يَتوكَأ على عصاُه، فاجُتمَع إليه، فأسنَد العصا إىل صدرِه وأط

 وبر. أبوالكبشِم؟ فقلُت: كال، وإيّنِ ألظنُّه يبحي هنار بنا ذات 
قاَل: فرفَع رأَسه، فصعَد بطرِفه إىل السماِء مث ضربَه إىل األرِض، مث رَمى به شرقاً وغرابً، مث قاَل: هناٌر ُيوُل، وليٌل يزوُل،  

متوُر، وفلٌك يدوُر، وسحاٌب مكفهٌر، وحبٌر مستطرٌي، وجباٌل غرٌب، وأشجاٌر خضٌر، وخلٌق   وَشٌس جَتري، وقمٌر َيسري، وجنومٌ 
رًا  ميوُر بعُضه يف بعٍض بنَي مساٍء وأرٍض، ووالٌد يتلُف، وولٌد خيلُف، ما خلَق هللاُ هذا ابطاًل، وإنَّ ما تروَن ثواابً وعقاابً، وحش

 لنا: َمن اجلباُر؟ قاَل: األحُد الصمُد، الذي مل يلْد ومل يولْد.ووقوفاً بنَي َيدي اجلباِر، قاَل: قُ  ونشرًا،
ثناِن،  قاَل: فنهَض عظيُم األساقفِة فقاَل: أنُشُدَك هللَا يف النَّصرانيِة، فوهللِا لِئن تسامَعت العرُب لقولَك ال ُيتمُع علينا ِمنهم ا

، كيَف أنَت إذا ظهَر العبُد األمنُي خبرِي دِ  قُه، قاَل:  فقاَل: إليَك عينِّ يٍن! اي ليَت أيّنِ أحلُقه، وليَتين ال أسبُقه، إنَّ ُفؤادي ُيصدِّ
: اي أاب الكبشِم، وأيَن خَمرُجه؟ فقاَل: غوُر هتامَة، قلُت: ومَت يكوُن؟ قاَل: إذا جاَء - وكنُت أقرَب القوِم له قرابًة   -فقلُت له

 احلقُّ مل يكن به حقاً. 
ديِه وصرَّْت َصريرًا شديدًا، ومسعناُه يقوُل: قْد فعلُت، قْد بلغُت، مث هنَضْت فطارْت، فلم  مث أقبَلت العقاُب فوقعْت بنَي ي

يلبْث أْن ماَت، وضرَب الدهُر ِمن ضرابتِه، فَأاتان خرُب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وظُهوره بتهامَة، فقلُت: اي نفُس، هذا 
   .ذاَك، وتراَخت األايُم إىل أْن وفدُت فأسلمتُ 

 ، فيه الكلبي وهو كذاب، وفيه مجاهيل[. اسناده واه جدا# اإليماء: ]
 
 عبيد اهلل [ مسندُ طلحةَ بنِ  175]   

قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل على ِمنربِِه: »أال أيُّها الناُس، ال يَقبُل   عبيد هللاعن طلحَة بِن  -  2344
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   .هللاُ صالَة إماٍم َحكَم بغرِي ما أنزَل هللاُ َتعاىل، وال يَقبُل هللاُ صالًة بغرِي طُهوٍر، وال صدقًة ِمن ُغلوٍل«
 ضعيف جدًا.  (: 1160الضعيفة ) # السلسلة

 
قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن ترَك بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم فقد ترَك آيًة  عبيد هللاعن طلحَة بِن  -  2345

 . ِمن كتاِب هللِا عزَّ وجلَّ، وقْد ُعدَّ مما ُعدَّ عليَّ ِمن أمُّ الكتاِب: بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم« 
 ي متهم بسرقة الحديث، وسليم بن مسلم الخشاب متروك.محمد بن يونس الكديم # اإليماء: 

 
قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ أثقَل الصالِة على املنافقنَي صالُة  عبيد هللاعن طلحَة بِن  -  2346

 . العشاِء والفجِر، ولو َعِلموا ما ِفيهما ألََتومها ولو حْبوًا«
 صحيح[. ]  # اإليماء:

 
قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل على املنرِب: »أال أيُّها الناُس، تُوبوا إىل   عبيد هللاعن طلحَة بِن  -  2347

ِذْكرِكم له  ربِّكم قبَل َأْن مَتوتوا، وابِدروا ابألعماِل الصاحلِة قبَل َأْن ُتشَتغلوا، وِصُلوا الذي بيَنكم وبنَي ربِّكم عزَّ وجلَّ بكثرةِ 
واْعَلموا أنَّ هللَا َتعاىل فرَض عليُكم اجلمعَة يف َمقامي هذا، يف   والَعالنيِة تَ ْزَهدوا وُتؤَجروا وتُنَصروا، وكثرِة الصدقِة يف السرِّ 

ُه، أال  يوِمي هذا، يف َشهري هذا، ِمن َعامي هذا إىل يوِم القيامِة، فَمن ترَكها يف حيايت أو بعَد َمويت وله إماٌم فال مَجََع هللاُ َشلَ 
اجرًا، أال   له يف أمرِِه، َأال وال برَّ له، َأال وال صوَم له، َأال وال صالَة له، َأال وال َتؤمُّ امرأٌة رجاًل، وال يَؤمُّ أعرابٌّ ُمهفال ابرَك هللاُ 

   .وال َيؤمُّ فاجٌر مؤمناً إال َأْن يَقهَرُه سلطاٌن خياُف سيَفُه وَسوطَُه« 
 بن محمد العدوي متروك. عبد هللا# اإليماء: 

 
«عبيد هللاعن طلحَة بِن  -  2349  . ، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »ال حَتلُّ الصدقُة ِلغينٍّ وال ِلذي ِمرٍَّة َسويٍّ

 ، والمتن صحيح من حديث عبد هللا بن عمرو.إسناده ضعيف# 
 

عن طلحَة قاَل: كنُت َأمشي مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فَأاتُه أعرابٌّ ِبرنٍب َقد َشواها، فقاَل: »هلمَّ«،   -  2351
 . قاَل: إيّنِ صائٌم، قاَل: »هال أايَم الِبيِض«

 (. 239طلحة بن يحيى يخطئ، وقد وهم في هذا الحديث، انظر علل الدارقطني ) # اإليماء:
 

عن طلحَة قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ أعماَل العباِد لُتعرُض على هللِا عزَّ وجلَّ يف   -  2353
 . كلِّ اثننِي ومخيٍس، فيغِفُر هللاُ لكلِّ عبٍد ال ُيشرُك ِبه شيئاً، إال عبدًا بيَنُه وبنَي َأخيه شحناُء«

 صحيح[. ]  # اإليماء:
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 قاَل: ملَّا كاَن يوُم ُأحٍد ارجَتْزُت هِبذا الشعِر:  عبيد هللاعن طلحَة بِن  -  2356
 .. ضرَب ُصفاِح الُكوِم يف املََباِرك .نضرُب عنه القوَم يف املَعاِركِ 

 
 وما انصرَف النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يوَم ُأحٍد حَت قاَل حلساَن: »ُقْل يف طلحَة«، فقاَل: 

 .. َنذبُّ عن رسولِنا املُبارك .لكحنُن مُحاُة غالٍب وما
 

عِب آسى حممداً   .. على ساعٍة ضاَقْت عليه وَشقَّتِ .وطلحُة يوَم الشِّ
 .. أشاِجُعُه حتَت السيوِف َفُشلَّتِ .يَقيه بكفيِه الّرِماَح وَأسلمتْ 

 .. و أقاَم رَحى اإلسالِم حَت استقلَّتِ .كاَن ِإماَم الناِس إال حممداً 
 

 يُق رضَي هللاُ عنه:الصد أبو بكروقاَل 
ينِ . مَحى نيبَّ اهلدى واخليُل تتبُعهُ   .. حَت إذا ما َلقوا حاَمى على الدَّ

 .. والناُس ِمْن بنِي مهزوٍم وَمفتونِ .صربًا على الطعِن إْذ ولَّْت مجاعتُ ُهمْ 
 .. لك اجلناُن وُزوِّجْت املَها العنيِ .قد وجبتْ  عبيد هللا اي طلحَة بَن 

 
 رضَي هللاُ عنه: وقال عمُر 

 .. ملا توىلَّ مجيُع النَّاِس فانكَشُفوا.مَحى نيبَّ اهلُدى ابلسيِف ُمنصلتاً 
 

 فقاَل له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َصدقَت اي عمُر«.
 .. فقاَل ابلفضِل مل يشرْكُه فيه َذُووا. فتلَك )غايته؟( حَت له َسبقوا

 
 )قدم؟( يف يوِمِه ويف أايِمِه ركضوا

 أب: وقاَل حساُن: قاَل 
 .. َأفضى إليه العدوُّ إذ َدَلفوا .يذبُّ عن ُمهجِة العدوِّ وقد

ماِء َيمُلهُ  خاً ابلدِّ  .. َطورًا َوََيميه إَن ُهُم َعطَفوا .ُمَضمَّ
 .. وىلَّ مجيُع العباِد فانكَشُفوا .حافظ ِإْذ أسَلَم النيبَّ وإذْ 

 
 وقاَل حساُن أيضاً:

 . يوَم ُأْحٍد واجلبلْ ..أهلي فداَك اي ابَن َصعبةَ 
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 .. وأقاَم طلحُة مل يزلْ .ترَك اخلياُر نبيَّهم
 .. واخليُل هرَّاٌب عزلْ .إذ حاَم أصحاُب الَقَنا

 .. ومَحاُه ِبْطريٌق َبَطلْ .َسرَتَ النيبَّ بكفِّهِ 
 إسناده ضعيف. # اإليماء:  

 
 [ مسندُ طلحةَ الزُّرَقيِّ 177] 

، عن أبيه  -  2359 قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا رَأى   - وكاَن ِمن أصحاِب الشجرِة  - عن ُعبيٍد الزُّرَقيِّ
   .اهِلالَل قاَل: »اللهمَّ َأِهلَُّه علينا ابأَلمِن واإلمياِن والسالَمِة، ربِّ وربُّك هللُا«

أحد   عبيد هللاعيف، وهذا المتن أخرجه الترمذي من وجه آخر عن طلحة بن (: إسناده ض537/ 3قال الحافظ في اإلصابة )# اإليماء: 
 العشرة. 

 
 [ مسندُ طلقِ بنِ عليٍّ احلَنفيِّ 178] 

عن طلِق بِن عليٍّ قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »لو أدركُت والدايَّ أو أحَدمها وَأان يف   -  2360
، أَلجبُتُه: لَبيَك«صالِة العشاِء وقْد قرأُت ِفيه  . ا بفاحتِة الكتاِب يُناديين: اي حممدُّ

 (. 6275وأقره األلباني في الضعيفة ) .حديث موضوع( وقال: هذا 1515أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 
 
 األنصاريِّ    - ويقال حَدْردٍ    - [ مسندُ عاصمِ بنِ حَدْرَةَ  179] 

، وال   -  2361 عن احلسِن قاَل: دَخْلنا على عاصِم بِن حدرَة فَقاَل: ما أَكَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم على ِخواٍن قطُّ
، وما كاَن له بواٌب قطُّ   . ُمِشَي َمعه بوسادٍة قطُّ

 ضعيف[. إسناده  ] # اإليماء:
 

عن ميمون قاَل: إنَّ أاب ُعبيدَة بَن اجلراِح أَتى بِديناريِن إىل بيِت ماِل املسلمنَي، ديناٌر لفرِسه وديناٌر لغالِمه، مث   -  2364
 . قاَل: إنَّه ليَس بُسنٍة وال فريضٍة، ولكينِّ َأحببُت َأن أزيَد يَفَء املسلمنيَ 

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

: حدثنا  -  2365 بُن اجلراِح وحنُن ابلريموِك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه   أبو ُعبيدةَ عن َميسرَة بِن مسروٍق العبسيِّ
   .وسلم: »َمن َكَذَب عليَّ ُمتعمدًا فليتبوَّْأ مقعَدُه ِمن الناِر«

 (: هشام فيه ُخلف، وشيخه لم يوثقه غير ابن حبان. 126)  # الروض البسام
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عن أب ُعبيدَة بِن اجلراِح قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اجلنُة مئُة درجٍة، ما بنَي كلِّ َدرجتنِي َكما  -  2368
 بنَي السماِء واألرِض، والفردوُس أعلى اجلنِة، فإذا سألُتُم هللَا عزَّ وجلَّ اجلنَة فاسأَلوه الفردوَس«.

 # في إسناده الواقدي متروك.
 
 [ مسندُ عامرِ بنِ رَبيعةَ العَنْزيِّ 181] 

بِن عامِر بِن ربيعَة، عن أبيه أو عن عمَر قاَل: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا   عبد هللا، عن عبيد هللاعن عاصِم بِن  -  2369
   . عليه وسلم ميسُح على اخلُفنيِ 

 (.21/ 2ضعيف، وقد اختلف عليهما في إسناد الحديث، انظر علل الدارقطني ) عبيد هللاشريك سيء الحفظ، وعاصم بن # اإليماء: 
 ( وما بعده. 10452وحديث عمر في المسند الجامع )

 
عن عامِر بِن ربيعَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الشيطاَن أَييت أحدَكم وهو يف الصالِة فيقوُل  -  2370

 .فال تَ ْنصرْف حَت َتسمَع صواتً أو جتَد رَيًا«َله: قْد َأْحَدْثَت،  
 معاوية بن يحيى الصدفي ضعيف.# اإليماء: 

 
 . عن عامِر بِن ربيعَة قاَل: كان النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إذا َأكَل أكَل بثالِث أصابَع ويستعنُي ابلرابعةِ  -  2373

 إسناده ضعيف بمرة[. ] # اإليماء:
 

: تكلَُّم  عن عامِر بِن ربيعَة قاَل: ُكنا ُجلوساً مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فمرَّ جبنازٍة فقاَل رجٌل ِمن اليهودِ  -  2375
ا تكلَُّم، فَقاَل رسوُل هللِا ص  : أان أشهُد أهنَّ لى  هذه اجلنازُة اي حممُد؟ فسكَت رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فَقاَل اليهوديُّ

َثكم أهُل الكتاِب حديثاً فُقولوا: آمنَّا ابهلِل ومالئكِتِه ورسِلِه، وإْن كانوا َصَدقوا فقْد  قتموه، وإْن  هللا عليه وسلم: »إذا حدَّ َصدَّ
بتموه«  .كانوا َكَذبوا فقْد كذَّ

 (. 713/ 6الحارث بن عبيدة ضعفه الدارقطني وغيره[. وانظر الصحيحة )] # اإليماء:
 
 املعروفِ مباُلعبِ األَسنةِ    [ مسندُ عامرِ بنِ مالكٍ العامريِّ الكِالبيِّ 182]   

عن عامِر بِن مالٍك قاَل: بعثُت إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم ِمن َوعٍك ب أَلتمُس ِمنه دواًء أو شفاًء، فبعَث إيلَّ   -  2376
   .بعكٍة ِمن عسلٍ 

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

 . خَلُه هللاُ اجلنَة«عن ُعبادَة بِن الصامِت، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن َلقَي هللَا ابلصالِة أد -  2382
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 خيار بن سلمة لم يوثقه غير ابن حبان، ولم تذكر له رواية عن عبادة بن الصامت.  # اإليماء:
 

 عن ُعبادَة بِن الصامِت أنَّه قاَل: كاَن رسوُل هللِا يدعو هبِذِه الدعواِت كلََّما سلََّم: »اللهمَّ ال ُُتزين يوَم القيامِة، وال -  2384
 . ُُتزين يوَم البأِس، فإنَّ َمْن َأخزيَتُه يوَم البأِس فقْد َأخزيَتُه«

 يحيى بن حسان روايته عن عبادة مرسلة. # اإليماء:
 

عبادَة بِن الصامِت رضي هللاُ عنه قاَل: سألُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن قوِل الناِس يف العيَديِن:  عن  -  2386
   .تقبََّل هللاُ ِمنا وِمنكم، قاَل: »ذلَك فعُل أهِل الِكتابنِي«، وكرَههُ 

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

مبكَة فقيَل: اي رسوَل هللِا،  عن ُعبادَة بِن الصامِت قاَل: ُأيتَ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو قاعٌد يف احلَطيِم  -  2388
أَتى على َماِل فالٍن نسيُف البحِر فذهَب ِبِه، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما تلَف ماٌل يف حبٍر وال برٍّ إال مبنِع  

عاِء، فإنَّ الدعاَء ينَفُع ممَّ الزكاِة، فحرِّ  ا نَ َزَل  زوا أْمَواَلكم ابلزكاِة، وَداُووا َمْرَضاُكم ابلصدقِة، وادَفعوا عنكم َطَواِرَق البالِء ابلدُّ
 . ومِمَّا مل ينزْل، ما نزَل يكشُفُه وما مل ينزْل َيبُسُه«

 (: منكر.6162الضعيفة ) # السلسلة
 

اَل: قَاَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فيَنا فقاَل: »ما ُأعطيُكم شيئاً وما َأمنُعكموه،  عن ُعبادَة بِن الصامِت ق -  2389
ا أاَن خازٌن َأضُع حيُث أُمرُت، فَمن َأعطيُتُه فاهللُ َأعطاُه، وَمن حرمُتُه فاهللُ حرَمُه، وارضوا بقضاِء هللِا، وكذلَك تَ  كونوَن  إمنَّ

ا عليُكم أْن َتَضعوا حيُث  بَعدي ُخزاانً، تُعطوَن َمن َأعطى  هللاُ وحَترموَن َمن َحَرَم هللاُ، ليَس عليُكم َأْن تُعطوا َمن حُتبوَن، إمنَّ
َ هللاُ لكم َما أَتْتوَن وما تُنفقوَن«    .أُمرُُت، قْد بنيَّ

 بن عدي الكندي لم يوثقه غير ابن حبان.  عبيد هللا# اإليماء: 
 

« -يعين ابَن الصامِت  - عن عبادَة  -  2392    .قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال ِنَكاَح إال ِبَويلٍّ
 . إسناده ضعيف جداً (: 763)  # الروض البسام

 
 . عن عبادَة بِن الصامِت قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أُنزَل القرآُن على سبعِة أحرٍف« -  2397

   إسناده صحيح[.] # اإليماء:
 

عن ُعبادَة بِن الصامِت، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن يقوُل: »إنَّ هللَا َتعاىل إذا أراَد بقوٍم بقاًء أو مناًء   -  2398
ماحَة والَعفاَف، وإذا أراَد بقوٍم اقتطاعاً فتَح عليهم ابَب خيانٍة«، مث قرأ: }َحَتَّ ِإَذا َفرُِحوا مبَا ُأوُتوا  ُهْم بَ ْغَتًة  َأَخْذانَ رزَقهم السَّ
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   . [44فَِإَذا ُهْم ُمْبِلُسوَن{ ]األنعام:  
  ضعيف جدًا. (: 2306الضعيفة ) # السلسلة

 
عن ُعبادَة بِن الصامِت قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »اإلمياُن مَياٍن وهكذا إىل ُجذاَم،   -  2403

   .صلواُت هللِا على ُجذاَم، يُقاتلوَن العدوَّ يف آخِر الزماِن على َشَعِف اجلباِل«
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
عن ُعبادَة بِن الصامِت، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل لعبادَة: »ُأوصيَك بَتقوى هللِا، والسمِع والطاعِة يف  -  2404

 . ُعْسِرَك وُيْسِرَك، وَمْنَشِطَك وَمْكَرِهَك وأَثَ َرٍة عليَك، ال تُنازع األمَر أهلُه ولو رأيَت أنَُّه َلَك«
 ن عبادة.خالد بن معدان لم يسمع م# اإليماء: 

 
عن أب العَّواِم قاَل: رأيُت ُعبادَة بَن الصامِت َشرقيَّ بيِت املقدِس، فقلُت: اي أاب الوليِد، ما يُ ْبكيَك؟ فَقاَل: كيَف  -  2410

 ال أَبكي وقْد مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َهذا وادي جهنََّم«. 
 
  النبِّ صلى اهلل عليه وسلم عَمِّ   عبد املطلب [ مسندُ العباسِ بنِ  185]   

رُت الَعَتَمَة« -  2411    .عن العباِس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »لوال َضْعُف الضَّعيِف وسقُم السقيِم أَلخَّ
 إسناده واه[.# اإليماء: ]

 
أنَّه قاَل: كنُت عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم عنَد وفاتِِه، فجعَلْت َسْكرُة   عبد املطلبعن العباِس بِن  -  2413

يِقنَي َوالشُّ  دِّ ُ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيِّنَي َوالصِّ َهَداِء َوالصَّاحلِِنَي َوَحُسَن  املوِت تذهُب الطويل مث َنسمُعُه يقوُل: }َمَع الَِّذيَن أَنْ َعَم اَّللَّ
[، مثَّ يُغلُب مثَّ يَعرُق فيقوُل ِمثَلها، مثَّ قاَل: »ُأوِصيُكم ابلصالِة، وُأوِصيُكم مبا َملكْت أمياُنُكْم«،  69يًقا{ ]النساء: ُأولَِئَك رَفِ 

   .مثَّ َقَضى عنَدها صلى هللا عليه وسلم
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
م: »تنافَس الناُس يف زمزَم يف اجلاهليِة فكاَن أهُل العياِل  عن العباِس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسل -  2416

ها عوانً على العياِل«    .يَغدوَن عليها فيكون َصبوحاً هلم، فُكنا نعدُّ
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
َه املنصوُر إيلَّ وِإىل داوَد بِن عليٍّ وجعفِر بِن حممٍد، فَ َلقينا الربيُع فَقاَل: إىل   عبد الصمدعن  -  2417 بِن عليٍّ قاَل: وجَّ
فدَخْلنا عليِه، فَقاَل: اي ربيُع دواًة، فجيَء هِبا فُجعلْت ُقداَم    أبو جعفرفدَخْلنا عليِه، مث دعا بِنا  -يَعين املَهديَّ  -أخيُكم 
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، مث قالَ  ه العباِس، عن النيبِّ صلى هللا عليه  املَهديَّ ثين أب، عن أبيه، عن جدِّ لِة، فقلُت: حدَّ ثوا ويلَّ عهدِكم ابلرِبَّ والصِّ : حدِّ
  وسلم قاَل: »إنَّ الرِبَّ وصلَة الرحِم تُنمي املاَل وُتطيُل العمَر وَتعُمُر الدايَر«.

 ي اإلسناد من لم أعرفه.بن علي ذكره العقيلي في الضعفاء، وف عبد الصمد# اإليماء: 
 

عن العباِس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال جَتلسوا يف اجملاِلِس، فإْن كنُتم ال بُدَّ فاعلنَي فُردوا السالَم،   -  2418
 . وُغضوا األبصاَر، واهُدوا السبيَل، وَأعينوا على احلموَلِة«

 الحديث ضعيف[. ] # اإليماء:
 

بِن هاشٍم قاَل: َخرجُت إىل اليمِن يف رحلِة الشتاِء، فنزلُت على   عبد املطلب ، عن عبد املطلبعن العباِس بِن  -  2423
، أأتَذُن يل أْن أَنظَُر إىل بعِضَك؟ قاَل: نعْم، ما مل يكْن عورًة، قاَل: ففَتَح إحدى  عبد املطلبحرٍب ممن يقرأُ الزَّبوَر فَقاَل يل: اي 

ًة، وإانَّ جنُد ذلَك يف َبين زهرَة، فَأىنَّ ِمنخريَّ فنظَر فيِه مث َنَظَر يف اآلخِر فَقاَل: إيّنِ أجدُ   يف ِإحدى يََدْيَك ُملكاً ويف اأُلخرى نُبوَّ
 هذا؟ مث قاَل: هْل لَك ِمن شاعٍة؟ قاَل: قلُت: وما الشاعُة؟ قاَل: زوجٌة، قلُت: ال، قاَل: فإذا قدمَت فتزوَّْج فيِهم. 

آمنَة بنَت وهٍب فَقاَل   عبد هللابِن زُهرَة، فولدْت محزَة وصفيَة، وزوَج  فتزوََّج هالَة بنَت عبِد منافِ  عبد املطلبقاَل: فقدَم 
 على أبيِه.  عبد هللاالناُس: يلُج 

 بن عمران الزهري متروك. عبد العزيز# اإليماء:   
 

قاَل: إيّنِ ملَّا انصرفُت ِمن بيعِة الشجرة رأيُت ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم   عبد املطلبعن العباِس بِن  -  2426
ا كاَن منُذ أايٍم، قاَل يل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: َأال أُبشُرَك اي  عم؟، قلُت:  أكثَر مما كنُت َأرى ِمن الربِّ واإِلعظاِم، فلمَّ

َل: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ َبىن إلبراهيَم خليِلِه قصراً ِمن ايقوتٍة خضراَء يف اجلنِة، وَبىن يل قصراً ِمن  ، قا اي رسوَل هللاِ َِبب أنَت وأُمي 
   . ايقوتٍة بيضاَء، وَبىن لَك قصرًا ِمن ايقوتٍة محراَء، فأنَت بنَي خليٍل وحبيٍب«

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

هما الناُر: عنٌي  عن ابِن عباٍس، عن العباِس قاَل: مسعُت  -  2429 رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َعيناِن ال مَتسُّ
 .بكْت يف جوِف الليِل ِمن خشيِة هللِا، وعنٌي ابتْت حَترُس يف سبيِل هللِا«

 [.  اسناده واه جدا# اإليماء: ]
 
 بنِ أُنيسٍ   عبد اهلل [ مسندُ  188] 

قاَل: كاَن يَبُلغين عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم حديٌث يف الِقصاِص، وكاَن صاحُب   عبد هللاعن جابِر بِن  -  2433
احلديِث مبصَر، فاشرتيُت بعريًا فشددُت عليه رَْحاًل فسرُت حَت وردُت مصَر، فقصدُت إىل ابِب الرجِل الذي بَ َلغين عنه  
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ومل يكلِّْمين فقاَل: أعرابٌّ ابلباِب، فقاَل: سْله َمن أنَت؟ فقلُت:  احلديُث، فقرعُت الباَب فخرَج إيلَّ مملوٌك له، فنظَر يف َوجهي  
ا تراَءْينا اعتنَق أحُدان صاحَبُه، فقاَل: اي جابُر ما جاَءَك؟ فقلُت: حديٌث   عبد هللا جابُر بُن  ، فخرَج إيلَّ موالُه، فلمَّ األنصاريُّ

 نُّ أحدًا ممن َمضى ومِمن بقَي أفهُم له ِمنك. بَلَغين عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف الِقصاِص، وال أظ
ماً،  قاَل: نعْم اي جابُر، مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ هللَا يبعُثكم يوَم القيامِة ِمن قبورِكم حفاًة ُعراًة هبُْ 

ايُن ال تظامُلَ اليوَم، وعزَّيت ال ُياِوُزين اليوَم ظلُم ظامٍل، يُنادي بصوٍت رفيٍع غرِي فظيٍع ُيسمُع َمن بَ ُعَد كمَن قَ ُرَب، فيقوُل: أان الدَّ 
ُف على أُميت ِمن بَعدي عمُل قوِم لوٍط، فلرَتتقْب أُميت العذاَب  إذا ولو لطمَة كفٍّ بكفٍّ أو يٍد على يٍد، أال وإنَّ أشدَّ ما أُتوَّ

 َتكافَأ النساُء ابلنساِء والرجاُل ابلرجاِل«.
ثه قاَل: والرجُل الذ    .بُن أُنيسٍ  عبد هللاي حدَّ
 إسناده ضعيف.  :(1746)  # الروض البسام

 
 بنِ أبي أَوفى   عبد اهلل [ مسندُ  189] 

 . بِن أب َأوف، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم صلَّى على ابِنِه إبراهيَم فكربََّ عليِه أربعاً  عبد هللاعن  -  2436
 (.5660التكبير على الجنازة أربعًا عند ابن ماجه وأحمد من وجه آخر عن ابن أبي أوفى، انظر المسند الجامع ) # اإليماء:

 
بِن أب َأوف، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »نوُم الصائِم عبادٌة، وسكوتُُه تسبيٌح ودعاؤُه   عبد هللاعن  -  2437

 ُمستجاٌب، وعمُلُه متقبٌل«. 
 . وعمُلُه ُمضاعٌف. .ويف روايٍة:
 ضعيف. :(4696) الضعيفة # السلسلة

 
 بِن أب َأوف، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »يوُم اأَلضحى يوُم احلجِّ األكرِب«. عبد هللاعن  -  2438

قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم اأَلضحى: »هذا يوُم   ( عن ابن أب أوف قاَل: 20جزء أب العباس العصمي ) ويف 
 احلجِّ األكرِب«.

قاضي   بلفظ: »يوم النحر يوم الحج األكبر«، وقال: رواه الطبراني في األوسط وفيه حفص بن عمر ( 263/ 3هو في المجمع )# اإليماء: 
 حلب وهو ضعيف 

 
 .عن ابِن أب َأوف قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »البيُع عن تراٍض، واخلِياُر بعَد الصفقِة« -  2439

 صحيح وإسناده ضعيف[. ]  # اإليماء:
 

بِن أب َأوف قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الرِحُم هَلا ُشجنُة ُمعلقٌة عنَد العرِش تقوُل:   عبد هللاعن  -  2441
   .اللهمَّ ِصْل َمن َوَصَلين واقطْع َمن َقطَعين«
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 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

بِن أب َأوف قاَل: كاَن رجٌل على عهِد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقرأُ بفاحتِة الكتاِب و }ُقْل ُهَو  عبد هللاعن  -  2446
ُ َأَحٌد{ أعَلَن أو مل يُعلْن، فُرفَع ذلَك إىل النيبِّ  روُه ابجلنِة«. اَّللَّ  صلى هللا عليه وسلم، فقاَل: »بشِّ

 ؤمُن يُطبع على كلِّ ُخُلٍق إال اخليانَة والكذَب«. وقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »امل
وشطره الثاني له طرق ضعفها كلها األلباني في الضعيفة  سعيد بن زربي ضعيف، وثابت لم تذكر له رواية عن ابن أبي أوفى.# اإليماء:  
(7 /198.) 

 
بِن أب َأوف، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يف سفٍر ومل يكْن َمعهم ماٌء، فُأيتَ مباٍء قليٍل يف قدٍح،  عبد هللاعن  -  2447

  فَوضَع فيِه يَدُه ودعى وكثُر املاُء، وجعَل َيسقي القوَم حَت بقَي رجٌل والنيبُّ صلى هللا عليه وسلم، فسَقى الرجَل فقاَل الرجُل: 
  .  قبَلَك؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ َساقي القوِم آِخُرهم«َأشرُب اي رسوَل هللاِ 

 [.  إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

  أبو بكربِن أب َأوف قاَل: رأيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ُمتكئاً على عليٍّ رضَي هللاُ عنه، فإذا  عبد هللاعن  -  2449
   .وعمُر قد َأقبال فقاَل: »اي أاب احلسِن، ِحبَّهما فبُحبِّهما تدخُل اجلنَة«

 يصح[. باطل ال# اإليماء: ]
 

 . بِن أب َأوف قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فذكَر حديَث الغاِر بطوِلهِ  عبد هللاعن  -  2451
 . وشيخه لم أعثر على ترجمته. .(: وآفة الحديث جابر بن يزيد الجعفي1254الروض البسام ) # 
 

نيا،   عبد هللاعن  -  2453 بِن أب َأوف قاَل: سأَل رجٌل النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: النوُم مما يُقرُّ هللاُ ِبه أعينَ َنا يف الدُّ
  فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ املوَت شريُك النوِم، وليَس يف اجلنِة موٌت«، قَالوا: اي رسوَل هللِا، فما راحتُ ُهم؟ قالَ 

َنا ِفيَها َنَصٌب  رسوُل هللِا ص لى هللا عليه وسلم: »إنَّه ليَس فيها لُغوٌب، كلُّ أمرِهم راحٌة«، فأنزَل هللاُ َتعاىل عنَد ذلَك: }اَل مَيَسُّ
َنا ِفيَها لُُغوٌب{ ]فاطر:    . [ 35َواَل مَيَسُّ

 ضعيف جدًا.  (: هذا إسناد 78/ 3الضعيفة ) # السلسلة 
 

بِن أب َأوف قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الرجَل ِمن أهِل اجلنِة ليتزوَُّج مخَسِمئِة   عبد هللاعن  -  2454
نيا«     .حوراَء أو أربعَة آالِف ثيٍب ومثانيَة آالِف بكٍر، يعاِنُق كلَّ واحدٍة منُهن مقداَر عمرِِه يف الدُّ

 (: منكر.6103الضعيفة ) وقال األلباني في   الحديث ال يصح[.# اإليماء: ]
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 بنِ بُسرٍ املازنيِّ   عبد اهلل [ مسندُ  190] 
بِن بسٍر قاَل: َأهديُت للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم شاًة والطعاُم يوَمئٍذ قليٌل، فقاَل ألصحاِبِه:   عبد هللاعن  -  2456

 »اطُبخوا هذِه الشاَة، وانظُروا إىل هذا الدقيِق فاخِبزوه واطُبخوا وأثرِدوا عليِه«.
ا أصبَح وسبَّحوا الضُّحى ُأيَت بتلَك  قاَل: وكانْت للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم قصعٌة يُقاُل هلا الغراُء ََيمُلها أرب عُة رجاٍل، فلمَّ

لنيبُّ  الَقصعِة والتفُّوا عليها، فإذا كثُر الناُس َجثى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقاَل اأَلعرابُّ: ما هذه اجلِْلَسُة؟ فقاَل ا
عنيدًا«، مث قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُكلوا ِمن  صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا جعَلين عبدًا كرمياً ومل ُيعْلين جبارًا 

حَت جوانِِبها وَدعوا ذروهَتا يُبارْك فيها«، مث قاَل: »ُخذوا فُكلوا، فَوالذي نفُس حممٍد بيِدِه لُتفتَحن عليُكم أرُض فارَس والروِم 
   .َيكثُ َر الطعاُم فال يُذكَر عليه اسُم هللِا عزَّ وجلَّ«

 : صحيح.(393الصحيحة ) # السلسلة
 

بَن بسٍر املازينَّ يقوُل: إذا َوضَع السارُق يَده يف الشيِء وَضَع الشيطاُن   عبد هللاعن راشِد بِن سعٍد قاَل: مسعُت  -  2457
ىل  يَده مع يِدِه فُرفعْت ِمنه الربكُة، فقلُت: سبحاَن هللِا، أرأيَت إْن كاَن لرجٍل كسٌب حالٌل طيٌب ِمن عطاٍء أو غريِِه فدفَ َعُه إ

   .  فسَرَق ِمنه، أتُرفُع ِمنه الربكُة لذلَك؟ فقاَل: هكذا أُْبِلْغناأهِلِه فدفَ َعُه إىل اخلازِن أو غريِِه َيشرتي هلم شيئاً 
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
بَن بسٍر املازينَّ فُقلنا: كيَف كاَن لباُس رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟   عبد هللاعن حريِز بِن عثماَن قاَل: أَتينا  -  2458

   .فقاَل: كاَن إزارُه فوَق الَكعبنِي، وقميُصه فوَق ذلَك، ورداُؤه فوَق القميصِ 
 مسلمة بن علي متروك[.] # اإليماء:

 
 .بِن بسٍر قاَل: رأيُت شاِرَب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فوَق شفِتهِ  عبد هللاعن  -  2460

   .جنادة بن مروان ليس بقوي في الحديث# اإليماء: 
 

بِن بسٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اطُلبوا احلوائَج بعزِة األنُفِس، فإنَّ األموَر جَتري   عبد هللاعن  -  2461
   .ابملقاديِر«
 : ضعيف.(1390الضعيفة ) # السلسلة

 
هللِا صلى هللا عليه  بِن بسٍر، أنَّ أصحاَب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم كانُوا َُيَتنبون َمسألَة رسولِ  عبد هللاعن  -  2463

 وسلم، وأنَّ عامَّة َمن كاَن يسأَلُه األعراُب. 
إنَّ ُسنَن   وأنَّ رَجلنِي أَتياُه فقاَل أحُدمها: اي رسوَل هللِا، أيُّ الناِس خرٌي؟ قاَل: »َمن طاَل ُعُمرُه وَحُسَن عمُلُه«، وقاَل اآلخُر:
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، فنبْئين بشيٍء ال    . أتشبث به قاَل: »ال يزاُل ِلساُنك رطباً ِمن ِذكِر هللِا عزَّ وجلَّ«اإلسالِم وشرائَِعه قْد كثُرْت عليَّ
 عمرو بن إسحاق مجهول، ووالده متكلم فيه. # اإليماء: 

 
بِن بسٍر املازيّنِ قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن حاوَل أمرًا مبعصيٍة كاَن ذلَك  عبد هللاعن  -  2468

   .َأفوَت ِلما رَجا وأقرَب ِلَمجيِء ما اتَّقى«
  إسناده ضعيف. (:1679)  # الروض البسام 

 
بِن ُبْسٍر قاَل: بلَغنا أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأعطى حممَد بَن َمسلمَة األنصاريَّ سيفاً   عبد هللاعن  -  2470

حَت  فقاَل: »قاِتْل به املشركنَي ما ُقوتلوا، فإْن رأيَت أهَل القبلِة يَقتتلوَن فاضِرب به احلَرََّة حَت ينكسَر، مث اجلْس يف بيِتَك 
   .يٌد خاطئٌة«أتتَيَك مَنيٌة قاضيٌة أو 

 إسناده ضعيف، والحديث صحيح من وجوه أخرى[. # اإليماء: ]
 
 بنِ أبي بكرِ بنِ ربيعةَ   عبد اهلل [ مسندُ  193] 

أنَّ عامَر بَن   - قْد رَأى رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم   عبد هللاوكاَن  - بِن أب بكِر بِن ربيعَة  عبد هللاعن  -  2473
الطُّفيِل انَتهى إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »اي عامُر، َأسلْم َتسلْم«، قاَل: ال  

ِت والُعزى ال ُأسلُم حَت تُعطَيين املََدَر وَأِعنََّة اخليِل والوَ  بَ َر والعموَد، قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يصرُي  والالَّ
ا عليَك اي حممُد خياًل ورجااًل، مث اغرتَ  ِت والُعزى أَلمألهنَّ َز على إليَك اي عامُر بن الطفيِل واحٌد ِمنها حَت ُتسلَم«، قاَل: والالَّ

. فقاَل: »اللهمَّ اشَغْل عامراً واهِد َبين ....رِب فَدعا عليِه وهوحصانِِه فذهَب وارتَفَع رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم على املن
 عامٍر«.

لوليِة وربَط احلصاَن مث اندى يف الناسِ  : اي َبين فذهَب عامٌر فلحَق بقوِمِه بنَي الضُّْمِر والضاِئِن، وركَز رحَمُه عنَد بيِت خالِتِه السَّ
 رجاًل واحدًا وهو الضحاُك بُن سفياَن، حَت إذا َوَقفوا يف انحَيِتهم قَالوا: ما هذا؟ عامٍر َتعالوا اجتِمعوا، فاجَتَمعوا وأجابوُه إال

 قَالوا: يطلُب أمحَد هذا اخلبيَث الكذاَب، يَعنوَن رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم. 
رجِل، فإْن كاَن على وجٍه ِمن احلقِّ وإال  قاَل الضحاُك بُن سفياَن: تفرَّقوا تفرَّقوا، ال َأرى ِمنكم أشدَّ معاً حَت أَنتهَي إىل هذا ال

رجعُت إليكم فكنُت على رأِيكم، فاستقاَم حَت يَلحَق برسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وأرسَل خطاَم الناقِة وطرَح السالَح،  
وأنََّك رسوُل هللِا، آمنُت بَك ومبا  وأقبَل حَت أَتى رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقبََّل قدميِه وقاَل: أشهُد أْن ال إلَه إال هللاُ 

أُنزَل عليَك، وعقَد َله رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم اللواَء وأسلَم على َيدْي رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، وأعطاُه 
 رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم السيَف وقاَتَل بنَي يدْي رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم. 

يف بيِت خالِتِه حَت انتصَف النهاُر وتفرََّق الناُس، مث أَخذْتُه الُغدُة، فركَب احلصاَن واَندى: ُغدٌة مثُل غدِة البكِر   وقعَد عامرٌ 
 لنِي يَنظرونَ يف بيِت َسُلوليٍة، ويَقبُض على الرمِح وفيه احلربُة تَ َلمُظ، والناُس يَرقُبونَه على األْوشاِل يف الضُّمِر والضاِئِن بنَي اجلَب
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إليِه، حَت إذا طاَل َأمُرهم وأمُرُه جاَء الغراُب فيقُع على طرِف اللساِن، فقاَل الناُس وينظُر بعُضهم إىل بعٍض: لو كاَن عامُر  
ا ماَت عاَم اأَلوِل، فَحَفروا له حفر  يدًة  ًة بعبُن الطفيِل حّياً ما وقَع الغراُب على لسانِِه، فأَتوُه فَقلعوُه ِمن أعلى احلصاِن، فكأمنَّ

ضخمًة بنَي الضُّمِر والضاِئِن، وكاَن رجاًل ضخماً طوياًل، فُحمَل وَطرحوه فيها، مث َدْهَدهوا عليِه الصخَر حَت جعُلوه مثَل قرِب 
 العباِس.

َر الضحاُك بُن سفياَن الناَس ابإلسالِم، وجاَء  دًا على وآايِت الكتاِب، فقَرَأها عليهم فَأسَلموا، وجزَع جزعاً شدي ابإلسالموبشَّ
 عامِر بِن الطفيِل، وقاَل العباُس بُن ِمرداٍس: 

 .. َمَهّزاً لُكنَّا اأَلقربنَي نُتابعُ . َنذوُد َأخاان عن َأخينا ولو نَرى
 .. بسيِف رسوِل هللِا واملوُت واقعُ .َعشيَة ضحاُك بُن سفياَن ُمْعَتصٍ 

عوَر، قالْت أمُّ اهليثِم: يل مئُة سنٍة وثالُث سننَي، قالْت: أان ِمن العرِب،  قالْت أُمُّ اهليثِم: قْد رأيُت قرَب عامٍر بنَي جبلنِي وكاَن أَ 
   .ومل يبَق ِمن أهِل بَييت َغريي 

 . وإسناده مسلسل بالمجاهيل[. .إسناده منقطع# اإليماء: ]
 
 بنِ أبي اجلَدعاءِ   عبد اهلل [ مسندُ  194] 

 عن ابِن أب اجلَدعاِء قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، مَت ُكتبَت نَبياً؟ قاَل: »إْذ آدُم بنَي الروِح واجلسِد«. -  2474
 . رواته ثقات :١١٠ /١١تخريج سير أعالم النبالء  فيشعيب األرنؤوط قال  # 
 
 بنِ جرادٍ العُقيلي    عبد اهلل [ مسندُ  195] 

بِن جراٍد قاَل: َأصبْحنا يوَم االثننِي صوَّاماً وكاَن الشهُر قْد ُأغمَي َعلينا، فأَتينا النيبَّ صلى هللا عليه   عبد هللاعن  -  2475
صوَمه، أَلن   وسلم فَأصْبناه ُمفطرًا، فُقلنا: اي نيبَّ هللِا، ُصمنا اليوَم، فقاَل: »َأفِطروا، إال أْن يكوَن رجٌل يصوُم هذا اليوَم فلُيِتمَّ 

   .يوماً ِمن شعباَن ُمتمارايً فيِه أحبُّ إيلَّ ِمن أْن َأصوَم يوماً ِمن شعباَن ليَس ِمنه«، يَعين ِمن شهِر رمضانَ أُفطَر 
 . إسناده ضعيف جداً # اإليماء: 

 
بِن جراٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »صياُم يوِم عاشوراَء يعِدُل صياَم سنٍة، وهو   عبد هللاعن  -  2476

   .صياُم يوِم الصرِب«
 إسناده شديد الضعف[. ] # اإليماء:

 
بِن جراٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صاَم َيوَم عرفَة ُمقيماً يف أهِلِه وليَس  عبد هللاعن  -  2477

   . مسافرًا يعدُل صياَم َسنتنِي، سنًة قبَلها وسنًة بعَدها«
 إسناده شديد الضعف[. ] # اإليماء:
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وسلم: »ِإذا َأاتَك أخوَك املسلُم َعطشاانً فاْرِوِه ِمن املاِء، فإنَّ  عن ابِن جراٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه  -  2478

   .لَك يف ذلَك أجرًا«
 . إسناده ضعيف جداً # اإليماء: 

 
عن ابِن جراٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َأطعَم كبدًا جائعاً أطَعَمه هللاُ ِمن َأطيِب طعاِم اجلنِة   -  2479

   .يوَم القيامِة«
 . إسناده ضعيف جداً # اإليماء: 

 
بِن جراٍد، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »احلماُم بيٌت ال سرَت َله، ال يصلُح لرجٍل مسلٍم أْن   عبد هللاعن  -  2480

   .يُدِخَله المرأتِِه يف بيِتِه ُمستحٌم« 
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
 بنِ جعفرِ بنِ أبي طالبٍ اهلامشيِّ   عبد اهلل [ مسندُ  196] 

بِن جعفٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خرُي ِنسائِها مرمُي بنُت عمراَن، وخرُي ِنسائِها   عبد هللاعن  -  2484
 خدُيُة«.

 
   .بِن جعفٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »بُعثُت برفِع قوٍم وَوضِع آَخريَن« عبد هللاعن  -  2486

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 
 بنِ احلارثِ بنِ جَزْءٍ الزُّبيديِّ   عبد اهلل [ مسندُ  197] 

عن أب حنيفَة قاَل: حججُت مع أب سنَة ستٍّ وتسعنَي ويل ستَة عشَر سنًة، فإذا أان بشيٍخ قْد اجَتمَع عليه   -  2488
بُن   عبد هللاالناُس، فقلُت ألب: اي أبه، َمن هذا الشيُخ؟ قاَل: هذا رجٌل قْد صحَب حممدًا صلى هللا عليه وسلم يُقاُل َله: 

، ف ْمين  احلارِث بِن َجْزٍء الزُّبيديُّ قلُت: فأيُّ شيٍء عنَدُه؟ قاَل: أحاديُث مِسَعها ِمن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فقلُت َله: قدِّ
َم بنَي يَدي فجعَل يُفّرُِج الناَس حَت َدان ِمنه،   إليِه حَت أمسَع ِمنه، فتقدَّ

كفاُه هللاُ عزَّ وجلَّ مهَّه، وَرزَقُه ِمن حيُث ال    فسمعُتُه يقوُل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن تفقََّه يف ديِن هللاِ 
 . ََيتسُب«

 (: هذا حديث ال يصح. 196وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ) (: هذا كذب.141/ 1قال الذهبي في الميزان )# اإليماء: 
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 بنِ حَوالةَ األَزديِّ   عبد اهلل [ مسندُ  200] 
بِن حوالَة قاَل: قاَل لنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يَهُجموَن يف هذا الَوادي على رجٍل ِمن   عبد هللاعن  -  2492

 . أهِل اجلنِة ُمْعَتمٍّ برداٍء أمحَر يُبايعونَه«، فهَجْمنا عليِه، فبايَ ْعناه، فِإذا هو عثماُن بُن عفانَ 
 ي ثقاته ولكنه توبع[. ]محمد بن جعفر بن عون لم يذكره إال ابن حبان ف # اإليماء: 

 
بِن َحوالَة اأَلزديِّ أنَّه قاَل: اي رسوَل هللِا ِخْر يل بلدًا أكوُن فيِه، فلو علمُت أنََّك تَبقى مل أخرَتْ على   عبد هللاعن  -  2493

ها قاَل: »هْل َتدري ما يقوُل هللاُ  ا رأى النيبُّ صلى هللا عليه وسلم كراِهيَتُه إايَّ  يف  ُقرِبَك، قاَل: »عليَك ابلشاِم ثالاًث«، فلمَّ
هللَا يقوُل: اي شاُم، أنَت َصفويت ِمن ِبالدي ُأدخُل فيَك ِخرييت ِمن ِعبادي، أنَت سوُط نَقَميت وسوُط َعذاب، أنَت   الشاِم؟ إنَّ 

لُت: ما  الذي ال تُبقي وال َتذُر، أنت األَْندُر وإليك احملشُر، ورأيُت ليلَة ُأسرَي ب عمودًا أبيَض كأنَّه لؤلؤٌة حتِمُلُه املالئكُة، ق
اخُتِلَس ِمن حتِت ِوساديت، فظننُت أنَّ  قاَل: عموُد اإلسالِم، أُمْران أْن نضَعُه ابلشاِم، وبَينا أان انئٌم إذ رأيُت الكتاَب  حَتملوَن؟

ن  سَتِق مِ هللَا قْد ُتلَّى ِمن أهِل األرِض، فأَتبعُتُه َبصري فإذا هو نوٌر بنَي يَدي حَت ُوَضع ابلشاِم، فَمن َأىب فلَيلَحْق بيمِنِه، ولي 
 .ُغُدرِِه، فإنَّ هللَا قْد تكفََّل يل ابلشاِم«

 (: منكر بهذا السياق. 6775الضعيفة ) # السلسلة
 

بِن َحوالَة قاَل: ُكنا عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم َنشكو الفقَر والُعرَي وقلَة الشيِء، فقاَل نيبُّ   عبد هللاعن  -  2494
فوهللِا أَلان بكثرِة الشيِء أخوُف ِمين عليُكم ِمن قلَِّتِه، وهللِا ال يزاُل هذا األمُر فيُكم حَت  هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أبِشروا،

مِن، وحَت  يَفتَح هللاُ لُكم أرَض فارَس والروَم وأرَض مِحرَي، وحَت َتكونوا أجنادًا جُمندًة، ُجندًا ابلشاِم وُجنداً ابلعراِق وُجنداً ابلي
َطها«،يُعَطى الرجُل املئة في َ   َتَسخَّ

بُن َحوالَة: فقلُت: وَمَت َنستطيُع الشاَم وهِبا الروُم ذاُت القروِن؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:   عبد هللاقاَل 
الرُّوُيِل   »لََيفتحنَّها هللاُ لكم، ولَيستخِلَفنَّكم ِفيها، حَت تظَل الِعصابُة ِمنهم البيُض ُقُمُصهم املُحلَّقُة أقفاُؤهم قياماً على

 اأُلسيوِد ما َأمروهم َفعلوه، وإنَّ هِبا اليوَم رجااًل ألنُتم أحقُر يف عيوهِنم ِمن القردان يف أعجاِز اإلبِل«.
ا صفوُة هللِا ِمن   عبد هللاقاَل  بُن حوالَة: فقلُت اي رسوَل هللِا، اخرْت يل إْن أدرََكين ذلَك، فقاَل: »إيّنِ أختاُر لَك الشاَم، فإهنَّ

ا صفوُة هللِا ِمن األرِض الشاُم، فَمن َأىب فليسَتِق بُغُدِر   ِدِه وإليها َُيتيب صفوَتَه ِمن عباِدِه،بال اي أهَل اليمِن فعليُكم ابلشاِم، فإمنَّ
 اليمِن، فإنَّ هللَا قْد تكفََّل يل ابلشاِم وأهِلِه«. 

بِن جبرِي بِن نُفرٍي خمتصرٌة: ذكراَن عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم الفقَر والِغىن وقلَة الشيِء، فقاَل:   عبد الرمحنوروايُة 
 »أَلان لكثرِة الشيِء عليُكم أخوُف ِمين لقلَِّتِه«  
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 بنِ رَواحةَ   عبد اهلل [ مسندُ  203] 
   .بِن رواحَة، أنَّ النيبَّ توضََّأ يف داِر محل فمسَح على املُوقنِي واخِلمارِ  عبد هللاعن أسامَة بِن زيٍد، عن بالٍل و  -  2497

 بن زيد متروك. عبد الرحمن(: و 184الروض البسام ) # 
 
 بنِ الزبريِ بنِ العوامِ   عبد اهلل [ مسندُ  204] 

بِن الزبرِي رضَي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا دخَل أحدُكم املسجَد فال   عبد هللاعن  -  2498
   .ُيلْس حَت ُيصلَِّي رَكعتنِي«

عن عمرو بن   بن الزبير عن أبيه خطأ، والصواب عن عامر عبد هللا( وقال: قوله عن عامر بن 163/ 14أخرجه الخطيب )# اإليماء: 
 .سليم عن أبي قتادة عن النبي صلى هللا عليه وسلم

 
بن أب يزيَد، عن ابِن عباٍس قَاال:   عبيد هللاعن سفياَن بِن ُعيينَة، عن َعمرو أو ابِن أب ُمليكَة، عن ابِن الزبرِي، و  -  2501

تَ ُغوا َفْضاًل ِمْن رَبُِّكْم{ ]البقرة:  كانْت ُعكاُظ وجِمَنُة سوقاً يف اجل ون مناًة، فنزلْت: }لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ب ْ اهليِة، فكانوا يتأهلَّ
 . [، يف مواسِم احلجِّ 198

 (. 6311حديث ابن عباس في الصحيح، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
 

بِن الزبرِي، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »َمن فرََّج عن مؤمٍن ُكربًة يف رَجَب وهو شهُر هللِا  عبد هللاعن  -  2504
   .اأَلصمُّ َأعطاُه هللاُ َتعاىل يف الفردوِس قصرًا َمدَّ بصرِِه، أكرِموا رجَب يُكرْمكم هللاُ َتعاىل ِبلِف َكرامٍة«

البركات هبة هللا بن المبارك    (: وهو متن باطل ال أصل له، بل اختلقه أبو27بيين العجب )ص  قال الحافظ ابن حجر في ت# اإليماء: 
 السقطي، ال بارك هللا فيه. 

 
. فقاَل البِن الزبرِي:  .. .عن جويريَة بِن أمساَء قاَل: ملَّا أراَد معاويُة البيعَة ليزيَد كتَب إىل مرواَن وهو على املدينِة  -  2507

 هاِت، فأنَت صاِحُبهم، قاَل: اخرْت ِمنا خصلًة ِمن ثالٍث، قاَل: هاِت، إنَّ يف ثالٍث َلَمْخرجاً، قاَل: إمَّا أْن تفعَل َكما فعلَ 
 .... أبو بكر صلى هللا عليه وسلم، قاَل: ماذا فعَل؟ قاَل: مل َيستخلْف أحدًا، قاَل: وماذا؟ قاَل: أو تفعَل كما فعَل رسوُل هللاِ 

 
بِن الزبرِي قاَل: هاجرُت وَأان يف بطِن أُمي، فما كاَن ُيصيُبها شيٌء ِمن اأَلذى إال دخَل عليَّ أمَلُ ذلَك   عبد هللاعن  -  2511
تُه.  وشدَّ

 
 بنِ زيدِ بنِ عاصمٍ األنصاريِّ املازنيِّ   عبد اهلل [ مسندُ  205] 

ِه، أنَّ ُعوميَر بَن أشقَر ذبَح قبَل أْن ُيصلَِّي، فأمَرُه النيبُّ صلى هللا عليه وسلم أْن يعوَد   -  2514 عن عباِد بِن متيٍم، عن عمِّ
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 لذبيحِتِه. 
 . (10972ومن طريقه أخرجه ابن ماجه وأحمد، انظر المسند الجامع )  في الموطأ: مالك، عن يحيى، عن عباد، عن عويمر .# اإليماء: 

 
 بنِ سعدٍ األنصاريِّ    عبد اهلل [ مسندُ  208] 

بِن سعٍد، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا َأعطَاين فارَس ونساَءهم وأبناَءهم وسالَحهم   عبد هللاعن  -  2517
ين حِبمرَي«    .وأمواهَلم، وَأعطاين الروَم ونساَءهم وأبناَءهم وسالَحهم وأمواهَلم، وَأمدَّ

 ضعيف. :(1517) الضعيفة سلسلة# ال 
 
 بنِ السَّعديِّ    عبد اهلل [ مسندُ  209] 

عديِّ قاَل: حضرُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيصلِّي على مّيٍت، فقاَل رسوُل هللِا صلى  عبد هللاعن  -  2519 بِن السَّ
 .هللا عليه وسلم: »اللهمَّ إيّنِ َأستجريَُك َله حببِل ِجواِرَك ِمن فتنِة القرِب وعذاِب جهنَم، إنَّك ذو الَوفاِء والَعهِد«

 كذا شيخه يزيد بن بزيع، ثم هو منقطع. بن بزيع ضعيف، و  عبد هللا# اإليماء: 
 

بِن سالٍم أنَّه قاَل: اي رسوَل هللِا، جندُكم يف كتاِب هللِا أُمًة مَحَّادوَن، مولُد نبيِّهم مكُة وهجرتُُه طيبُة،  عبد هللاعن  -  2527
روَن أطراَفهم، هلم دويٌّ ابلليِل يف  املساِجِد كدويِّ النحِل يف غاراهِتا، أيتوَن  ومجعاُؤهم ابلشاِم  أيَتِزروَن على أنصاِفهم، ويُطهِّ

لنيَ   . يوَم القيامِة ُغرًَّا حُمجَّ
 منير بن الزبير ضعيف. # اإليماء: 

 
 بنِ شبلٍ األنصاريِّ   عبد اهلل [ مسندُ  213] 

، ومُحَُر اإلنِس، وكلَّ  عبد هللاعن  -  2529 بِن شبٍل أحِد النُّقباِء، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم خيرَب َحرََّم الضبَّ
 . ذي انٍب ِمن السباعِ 

 إسناده ضعيف.(: 950)  # الروض البسام 
 
 بنِ الشِّخريِ   عبد اهلل [ مسندُ  214] 

خوَل على األغنياِء، فإنَّه َأحرى أن  عبد هللاعن  -  2531 خرِي قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أِقلُّوا الدُّ بِن الشِّ
 ال تَ ْزَدروا نعمَة هللِا عزَّ وجلَّ«. 

خوَل على األغنياءِ  : »اتَّقوا الدُّ جريِّ  . . «. ويف روايِة الشَّ
 ضعيف جدًا.  (: 2868الضعيفة ) # السلسلة
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 بنِ الشَّيابِ    عبد اهلل [ مسندُ  215] 

عِب آخَر أصحاِبِه ليَس بيَنُه وبنَي العدوِّ غرُي   -  2532 ياِب قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم الشِّ عن ابِن الشَّ
، فَرَصَدُه َوحشيٌّ فَقتَ َلُه، وقْد قتَل هللاُ بيِد محزةَ عبد املطلبمحزَة بِن  ِمن الكفاِر أحدًا وثالثنَي، وكاَن يُدعى   ، فقاَتَل العدوَّ

 .أسَد هللاِ 
 بن أبي بالل قال الحافظ: مقبول[.  عبد هللابقية مدلس وقد عنعن، و ] # اإليماء:

 
 اهلامشيِّ   عبد املطلب بنِ عباسِ بنِ    عبد اهلل [ مسندُ  216] 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليَس على أهِل ال إلَه إال هللاُ َوْحشٌة يف قبورِهم، كأيّنِ  -  2534
   .أنظُر إليهم إذا انفَلَقت األرُض عنهم يَقولوَن: ال إلَه إال هللاُ، والناُس هُبٌْم«

 (: هذا إسناد واه جدًا.314/ 8ضعيفة )وقال األلباني في ال  (: إسناده واه.1745)  # الروض البسام
 

: »ما ِمن شيٍء إال بيَنه وبنَي -يعين رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم  - عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما قاَل: قاَل  -  2535
َتعاىل، فيقوُل  هللِا تعاىل حجاٌب إال قوَل ال إلَه إال هللاُ، كَما أنَّ َشَفتَ ْيَك ال حَتجُبها كذلَك ال ََيُجُبها شيٌء حَت تَنتهَي إىل هللِا 

، كيَف أسُكُن ومل َتغفْر ِلقائِلي، قاَل: يقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: وعزَّيت وَجاليل، ما َأجهللاُ  َريُتِك   عزَّ وجلَّ: اسُكين، فتقوُل: اي ربِّ
بَه«   .على لساِن َعبدي وأان ُأريُد َأن ُأعذِّ

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

 عليه وسلم ألب ذرٍّ: »أيُّ ُعرى اإلمياِن أظنُّه قاَل أوثُق؟« قاَل: هللاُ  عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا -  2539
   .ورسولُه أعلُم، قاَل: »املواالُة يف هللِا، واملعادُة يف هللِا، واحلبُّ يف هللِا، والبغُض يف هللِا«

 لكن للحديث شواهد عدة يتقوى بها.  .ضعيف جدًا. (: هذا إسناد  998الصحيحة ) # السلسلة
 

عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ األرَض تعجُّ إىل هللِا عزَّ وجلَّ ِمن لباِس الصوِف عليها   -  2542
   .رايًء«

 (: باطل.2259الضعيفة ) # السلسلة
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ ريَح اجلنِة ليوجُد ِمن مسريِة مخِسمئِة عاٍم، وال ُيُد  -  2543
نيا بعمِل اآلخرِة«    .ريَح اجلنِة َمن طلَب الدُّ

 ضعيف. :(3651) الضعيفة # السلسلة
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عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »العجُز والكيُس بقدٍر، وال يُغين احلذُر ِمن القدِر،   -  2545

 .والدعاُء يدفُع القدَر«
 بن موسى صدوق يغرب.  وأسدبكر بن خنيس ضعفوه،  # اإليماء: 

 
، أنَّ انفَع بَن األزرِق مرَّ اببِن عباٍس وهو َيدُث يقوُل: كَان سليماُن بُن داوَد عليه  -  2546 عن عليِّ بِن أب طلحَة القرشيِّ

اي ابَن عباٍس! السالُم إذا نزَل َدعى اهلُدهَد، فيبحُث له عن األرِض فيدلُّه على املاِء، فقاَل له انفُع بُن األزرِق: أال ُتاُف هللَا 
 توضُع له اجلنُة فوَق األرِض فال يعلُم حَت يُؤخَذ برقبِتِه، وإنََّك تزعُم أنَّه خيربُهم مبا حتَت األرِض! فقاَل ابُن عباٍس:  اهلدهدُ 

ثنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قد ينفُع احلذُر ما مل يَبلغ القدُر، فإذا بلَغ القدُر مل يَنفع احلذُر، وحاَل القد    ُر دونَ حدَّ
 النظِر.

 مث قاَل ابُن عباٍس: أردَت أْن تقوَل: َمررُت اببِن عباٍس فرددُت إليه قوَله، فلم ُيْد له خَمرجاً! 
 ضعيف[.  بكر وأبوإبراهيم غير معتمد، وعلي بن طلحة لم يدرك ابن عباس، # اإليماء: ] 

 
عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »كاَن بدُؤ هالِك األُمم ِمن قبِلكم القدُر،   -  2549

نوهم ِمن  وإنَّكم تُبلوَن أو ستُبلوَن هبم أي َُّتها األمُة، فإْن لقيُتموهم أو أدركُتموهم فَسُلوهم أو َتكونوا أَنتم السائلنَي، وال مُتكِّ 
   .ِة«املَسأل

 إسناده ضعيف. # اإليماء: 
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي ابَن عباٍس، إنَّك لعلَك تَبقى بَعدي فتْلقى قوماً   -  2550
بوَن بقدِر هللِا الذنوب على عباِدِه، اسَتقوا ذلَك ِمن  النَّصرانيِة، فإْن رأيَت أحدًا ِمنهم فابرْأ إىل هللِا ِمنه فإيّنِ ِمنه بريٌء«،  يُكذِّ

 : »فإْن رأيَتهم فابرْأ إىل هللِا ِمنهم فإيّنِ ِمنهم بريٌء«.أبو شيبة وقاَل 
ما َأَمرين به نبيَُّك صلى هللا  فكاَن ابُن عباٍس بعَد ذلَك إذا رَأى أحدًا ِمنهم يرفُع يديِه مث يقوُل: اللهمِّ إيّنِ أبرأُ إليَك ِمنهم ك

 . عليه وسلم
 في اإلسناد من لم أجد له ترجمة. # اإليماء: 

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لعَن هللاُ الَقدريَّة وقْد فعَل، لعَن هللاُ الَقدريَّة وقْد فعَل،  -  2551

وا كما قاَلت املالئكُة، وال قَالوا كما قاَلت األنبياُء، وال قَالوا كما قاَل أهُل اجلنِة، وال قَالوا  لعَن هللاُ الَقدريَّة وقْد فعَل، ما قَال
[، وقاَلت األنبياُء  32كما قاَل أهُل الناِر، وال قَالوا كما قاَل إبليُس، قاَلت املالئكُة: }اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتَ َنا{ ]البقرة:  

ًة َأْو آِوي ِإىَل رُْكٍن َشِديٍد{ ]هود: قوَل لوٍط: }َلوْ  [، وقاَل أهُل اجلنِة: }احْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َهَدااَن هِلََذا َوَما ُكنَّا 80 َأنَّ يل ِبُكْم قُ وَّ
َنا ِشقْ 43لِنَ ْهَتِدَي َلْواَل َأْن َهَدااَن اَّللَُّ{ ]األعراف:  َوتُ َنا وَُكنَّا قَ ْوًما َضالِّنَي{ ]املؤمنون:  [، وقاَل أهُل الناِر: }رَب ََّنا َغَلَبْت َعَلي ْ
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   . [«39[، وقاَل إبليُس: }َربِّ مبَا َأْغَويْ َتيِن{ ]احلجر: 106
 إسماعيل بن عياش روايته عن غير أهل بلده ضعيفة، وفي اإلسناد إليه من لم أجد له ترجمة.# اإليماء:  

 
عن يزيَد قاَل: كنُت ابلتريكاِن يف جتارٍة إذ قيَل إنَّ سعيَد بَن ُجبرٍي كاَن ِبصبهاَن وهو خَيرُج اليوَم، فلم ميكْث إال   -  2553

، قاَل: فتعاَديُت خلَف القافلِة فلحقُتهم فسألُتهم: َمن مِ  نكم قلياًل إذ مرَّت القافلُة فقالوا يل: إنَّ سعيَد بَن ُجبرٍي هو ذي ميرُّ
ُن ُجبرٍي؟ فأومَأ إيلَّ رجٌل ِمن القافلِة، فدنوُت ِمنه فسلمُت عليه فرَد السالَم، قاَل: فقلُت: رمَحَك هللاُ، كنت ها هنا  سعيُد ب

ثين ابُن عباٍس قاَل: قاَل النيبُّ  ثنا مما مسعَت؟ قاَل: فقاَل: حدَّ   َِبصبهاَن فلم يُقَض يل لقيَك وأنَت ُترُج، فإْن رأيَت َأن حتدِّ
ا َتدعو إىل الِكهانِة، وإايَك والنظَر يف  صلى هللا  ، ثالاثً: إايَك والنظَر يف النجوِم فإهنَّ ، احفْظ عينِّ عليه وسلم: »احفْظ عينِّ

  القدِر فإنَّه َيدعو إىل الزَّندقِة، وإايَك وشتَم أحٍد ِمن أصحاِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فَيكبََّك هللاُ على وجِهَك يف
   .الناِر«

 منكر[. اإليماء: ]# 
 

عن حممِد بِن ذَكواَن قاَل: خرجُت مع يعلى بِن حكيٍم ِمن ابِب املسجِد احلراِم ابِب الَبصرينَي، فَرأى احلُْبشاَن   -  2555
يِد يَبولوَن مث أيتوَن املطهرَة فيغِمسوَن أيديَهم فيها، فقاَل: أال َترى ما َيصنُع هؤالِء! قاَل: قلُت: بَلى، قاَل: خرجُت مع سع
قاَل:   بِن ُجبرٍي ِمن هذا الباِب فَرأى احلُْبشاَن َيصنعوَن كما نَراهم اآلَن، فقاَل: اي يعلى، أال َترى ما َيصنُع هؤالِء! فقلُت: بَلى،

فإيّنِ   فإيّنِ خرجُت مع ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما ِمن هذا الباِب فقاَل: اي سعيُد، أال َترى ما يَعمُل هؤالِء! فقلُت: بَلى، قاَل: 
   .خرجُت مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فَرآهم َيصنعوَن كما نَراهم اآلَن فلم يَنههم

 سنده ضعيف من أجل محمد بن ذكوان البصري[. # اإليماء: ] 
 

ُر مث خُيلُل حليَته ويقوُل: »هكذا أَمَرين  -  2557  .  ربِّ عزَّ وجلَّ«عن ابِن عباٍس قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يتطهَّ
 . (: نافع هذا ليس في الحديث بنافع فقد قال البخاري أنه منكر الحديث177)  # الروض البسام 

 
 .عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم توّضَأ مرًة مرًة، ومسَح رأَسه ببلِل يديهِ  -  2558

 (.5929سليمان بن أرقم ضعيف. وشطره األول في الصحيح من وجه آخر عن ابن عباس، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
 

 عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اأُلذانِن ِمن الرأِس«.  -  2559
( وقال: والصواب عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي صلى هللا عليه  99  - 98/ 1أخرجه الدارقطني في السنن )# اإليماء: 

 .(36وسلم مرساًل وانظر الصحيحة )
 

عن ابِن عباٍس قاَل: دخَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم اخَلالَء، فخرَج، فُوِضع بنَي يديِه طعاٌم فأَكَل، فَقالوا:   -  2560
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 اي نيبَّ هللِا، لو توضَّْأَت، قاَل: »سبحاَن هللِا، الصالَة ُأريُد! الصالَة ُأريُد! إمّنا آُكُل بَيميين وَأستطيُب بِشمايل«. 
لصحيح من طريق عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحويرث، عن ابن عباس دون قوله: »إنما آكل بيميني وأستطيب  هو في ا# اإليماء: 

 .(5948بشمالي«، انظر المسند الجامع )
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الفجُر فجراِن: ففجٌر حَترُم فيه الصالُة وََيُل فيه   -  2568
 ، وفجٌر حَتلُّ فيه الصالُة وََيرُم فيه الطعاُم«.الطعامُ 

 (. 693أورده األلباني في الصحيحة )# اإليماء:  
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أدرَك ركعًة ِمن العصِر قبَل غروِب الشمِس فقْد   -  2569
  .أدرَك، وَمن أدرَك ركعًة ِمن الصبِح قبَل طلوِع الشمِس فقْد أدرَك«

 صحيح وإسناده ضعيف[. # اإليماء: ] 
 

{ عن ابِن عباٍس قاَل: أوُل ما ُنسَخ ِمن ال -  2573 قرآِن شأُن القبلِة: }َوَّلِلَِّ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ َوْجُه اَّللَِّ
[ فاستقَبَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فصلَّى حنَو بيِت املقدِس وترَك البيَت العتيَق، مث صَرَفه هللاُ إىل  115]البقرة: 

ُتْم فَ َولُّوا ُوُجوَهُكْم َشْطَرُه{ ]البقرة:  البيِت العتيِق، قاَل: }َوِمْن حَ  ْيُث َخَرْجَت فَ َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلََراِم َوَحْيُث َما ُكن ْ
150] . 

 عطاء الخراساني صدوق يرسل كثيرًا ويدلس.  # اإليماء:  
 

، عن أب مالٍك، وعن أب صاحٍل، عن ابِن عباٍس، وعن ُمرة اهلْمداين، عن ابِن مسعوٍد، وعن ُأانٍس ِمن  -  2574 ديِّ عن السُّ
{ ]البقرةأصحاِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: قوله عزَّ وجلَّ: }َوَّلِلَِّ اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب فَأَيْ َنَما تُ َولُّوا فَ َثمَّ وَ  :  ْجُه اَّللَِّ

ا قدَم النيبُّ صلى هللا عليه وسلم املدينَة إىل رأِس مثانيَة عشَر شهرًا  115 [ قاَل: كاَن الناُس ُيصلُّون ِقبَل بيِت املقدِس، فلمَّ
هللاُ عزَّ   ِمن ُمهاجرِِه، وكاَن رسوُل هللِا إذا صلَّى رفَع رأَسه إىل السماِء ينظُر ما يُؤمُر، وكاَن ُيصلِّي ِقبَل بيِت املقدِس، فنَسَخها 

َقلَُّب َوْجِهَك  وجلَّ ِقبَل الكعبِة، وكاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم َُيبُّ أن ُيصلَِّي ِقبَل الكعبِة، فأنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ }َقْد نَ َرى ت َ 
َلًة تَ ْرَضاَها فَ َولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احْلََراِم{  َماِء فَ َلنُ َولِّيَ نََّك ِقب ْ  [، 144]البقرة:يف السَّ

ه ِقبَل املسجِد احلراِم اختلَف الناُس فيها َفكانوا َأصنافاً، فقاَل املنافقوَن: ما ابهُلم َكانوا على قبلٍة زماانً  ا توجَّ مث َتركوها  فلمَّ
هوا غريَها! وقاَل املسلموَن: ليَت ِشعران عن ِإخوانِنا الذيَن ماتوا وهم ُيصلُّون ِقبَل بيِت املقدِس،  هل تقبََّل هللاُ عزَّ وجلَّ  وتوجَّ

حَبنا  ِمنا وِمنهم أو ال؟ وقالت اليهوُد: إنَّ حممدًا اشتاَق إىل بلدِة أَبيه ومولِدِه، ولو ثبَت على ِقبلِتنا لُكنا نَرجو أْن يكوَن صا
ه بقبلِتِه ِإليكم وعلمَ   أنَّكم ُكنتم َأهدى ِمنه، ويوشُك َأن الذي ننتظُر، وقاَل املشركوَن ِمن أهِل مكَة: حتريََّ على حممٍد ديُنُه فتوجَّ

َلِتهِ  ُهْم َعْن ِقب ْ َفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َوالَّ َها ُقْل َّلِلَِّ يدخل يف ِديِنكم، فأَنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ يف املُنافقني: }َسيَ ُقوُل السُّ ُم الَّيِت َكانُوا َعَلي ْ
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 [. 142 ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم{ ]البقرة:  اْلَمْشِرُق َواْلَمْغِرُب يَ ْهِدي َمْن َيَشاُء ِإىَل 
 .صدوق والراوي عنه أسباط بن نصر صدوق كثير الخطأ يغرب # اإليماء: إسماعيل السدي

 
عن ابِن عباٍس قاَل: كان رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا سلََّم ِمن صالتِِه إىل بيِت املقدِس رفَع رأَسُه إىل   -  2575

َلًة تَ ْرَضاَها{ ]البقرة: السماِء، فأنزَل هللاُ  [، فوىلَّ وجَهُه إىل الكعبِة إىل امليزاِب يؤمُّ ِبه جربيُل  144عزَّ وجلَّ: }فَ َلنُ َولِّيَ نََّك ِقب ْ
 . عليِه السالمُ 

 .بن عمر متروكان عبد هللاعمر بن أبي بكر المؤملي الموصلي والقاسم بن # اإليماء:  
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »البيُت قبلٌة للمسجِد، واملسجُد قبلٌة ألهِل احلَرِم،   -  2576
   . واحلَرُم قبلٌة ألهِل األرِض يف مشارِِقها ومغاِرهِبا ِمن أُميت«

 ضعيف. :(4351) الضعيفة السلسلة# 
 

عن ابِن عباٍس، أنَّ رجاًل سأَل عن صالِة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف الكعبِة، فقاَل: صلَّى يف الكعبِة أربَع   -  2577
فإنَّه ِمن صاحِل املتاِع، مث .. ...ركعاٍت، قاَل: فقلُت له: َأِرين املكاَن الذي صلَّى ِفيه، قاَل: فبقيُت فوليته فكأيّنِ قبضته، قاَل:

   حتَت األسطوانِة الُوسطى.ذهَب فَأراين
 . وهو مخالف لما في الصحيح أنه كبر في نواحيها ولم يصل فيها (.294/ 3إسناده ضعيف، وانظر المجمع )#  

 
جستاين قاَل: أتيُت منزَل َعمرو بِن حبٍر اجلاحِظ فَدققُت عليه الباَب، فقاَل: َمن   عبد هللاعن  -  2579 بِن أب داوَد السِّ

تين أقوُل ابحلَشويِة! فقلُت: إيّنِ ابُن أب داوَد، فقاَل: مرحباً بَك  هذا؟ فقلُت: رجٌل ِمن أصحاِب احلديِث، فقاَل: وَمَت َعهدَّ
ثين حبديٍث، فقاَل: حدثنا حجاٌج، عن ابِن ُجريٍج، عن عطاٍء، عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ وِبَبيَك، ادُخْل، ما تريُد؟ فقل  ُت: حُتدِّ

 صلى هللا عليه وسلم صلَّى على طُنفسٍة. 
   .فقلُت: زِْدين، فقاَل: ابُن أب داوَد ال يكذبُ 

   .الجاحظ من أئمة أهل البدع# اإليماء: 
 

عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما قاَل: رأيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ُيصلِّي وأماَمه محاٌر ليَس بيَنه وبنَي احلماِر   -  2580
   .ُسرتةٌ 

 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]
 

عن ابِن عباٍس قاَل: كان رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل بعَد التكبرِي وبعَد أْن يقوَل: »َوجهُت وجهَي   -  2582
، أنَت   للذي فطَر السماواِت واألرَض َحنيفاً مسلمًا«، يقوُل: »اللهمَّ لَك احلمُد أنَت نوُر السماواِت واألرِض وما فيهنَّ
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، وقوُلَك  ، ووعُدَك احلقُّ حقٌّ، ولقاُؤَك حقٌّ، والناُر حقٌّ، والساعُة حقٌّ، اللهمَّ لَك أسلمُت، وبَك آمنُت، وعليَك توكلُت، احلقُّ
وإليَك أَنبُت، وبَك خاصمُت، وإليَك حاكمُت، فاغفْر يل ما قدمُت وما َأخرُت، وما َأسررُت وما َأعلنُت، أَنت إهلي ال إلَه  

   .ليه وسلم بعَد هذاإال أنَت«، مث يقرأُ رسوُل هللِا صلى هللا ع
 . وإسناده ضعيف[. .صحيح]  # اإليماء:

 
ا آيٌة ِمن كتاِب هللِا عزَّ وجلَّ نزَل هبا جربيُل،   -  2583 نِة اجلهُر ببسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، إهنَّ عن ابِن عباٍس قاَل: ِمن السُّ

 قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا قرَأ جربيُل بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم علمُت أنَّ السورَة قد ُختمْت«.
( من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: كان النبي صلى هللا عليه وسلم ال يعرف فصل السورة  788أبي داود ) في سنن# اإليماء:  

 ( 6803حتى تنزل عليه: بسم هللا الرحمن الرحيم، وانظر المسند الجامع )
 

عن َيىي بِن محزَة قاَل: صليُت خلَف املَهديِّ املغرَب فجهَر ببسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، فقلُت: ما هذا اي أمرَي   -  2584
ي،  ثين أب، عن جدِّ بِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم جهَر ببسِم هللِا   عبد هللاعن أبيِه، عن  املؤمننَي؟ فقاَل: حدَّ

 .: اي أمرَي املؤمننَي، أنثُرُه عنَك؟ قاَل: نَعمالرمحِن الرحيِم، فقلتُ 
   إسناده ضعيف.# اإليماء: 

 
   . عن ابِن عباٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم مل يزْل َُيهُر يف سورتنِي ببسِم هللِا الرمحِن الرحيِم حَت قُبضَ  -  2585

 [.  إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

 عن ابِن عباٍس قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يَقنُت يف الفجِر َيدعو على حيٍّ ِمن َبين سليٍم.  -  2588
وأخرج أبوداود وأحمد من طريق عكرمة عن ابن عباس:   ( بلفظ قريب137/ 2(، وذكره في المجمع )12311أخرجه الطبراني )# اإليماء: 

 ( 6045انظر المسند الجامع ) والفجر،متتابعًا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء  قنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شهراً 
 

عن بُريِد ِبن أب مرمَي قاَل: مسعُت ابَن عباٍس وحممَد بَن عليٍّ ابخليِف يَقوالِن: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم   -  2589
الكلماِت: »اللهمَّ اهِدين فيَمن َهديَت، وعاِفين فيَمن عافيَت، وتولَّين فيَمن  يقنُت يف صالِة الصبِح ويف وتِر الليِل هبؤالِء 

نا  تولَّيَت، وابرْك يل فيما َأعطيَت، وِقين شرَّ ما َقضيَت، إنََّك َتقضي وال يُقضى عليَك، إنَّه ال يذلُّ َمن واليَت، تبارْكَت ربَّ 
  .وتعالَيَت«
 الحديث حسن[.  ] # اإليماء:

 
 عن ابِن عباٍس، وذكَر حديَث القنوِت بطوِلِه.  -  2590

 البقال سعيد بن المرزبان ضعيف مدلس. أبو سعد# اإليماء: 
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   .عن ابِن عباٍس قاَل: إذا سجَد أحدُكم فلَيضْع أنَفُه على األرِض، فإنَّكم قْد أُمرُُت بذلكَ  -  2592
 إسناده ضعيف. # اإليماء: 

 
عن ابِن عباٍس، أنَّ رجاًل قاَل: ُأصلِّي يف الرَّمضاِء، أسجُد على َثوب؟ يَعين: فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه   -  2593

 . وسلم: »نَعم«
 (: بشر األنصاري كذاب. 341)  # الروض البسام 

 
ُ َأَحٌد{ ُدبَر كلِّ صالٍة َمكتوبٍة   -  2595 عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قرَأ }ُقْل ُهَو اَّللَّ

 .عشَر مراٍت أوجَب له ِرضوانَه وَمغفرَته«
 خلف بن محمد ضعيف جدًا، ومنصور بن النعمان لم يوثقه غير ابن حبان. # اإليماء:  

 
عن ابِن عباٍس قاَل: جاَء َأعرابٌّ إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: ما َأسأُل هللَا تعاىل بعَد الصلواِت اخلمِس؟   -  2596

ثة: »َسل  قاَل: »َسل هللَا العافيَة«، فَأعاَد فقاَل: »َسل هللاَ العافيَة«، فَأعاَد عليِه فقاَل: »َسل هللَا العافيَة«، فقاَل له يف الثال
نيا واآلِخرة«هللاَ   .  العافيَة، يف الدُّ

 . القتات لين الحديث أبو يحيى# اإليماء: 
 

 يف الصالِة.عن ابِن عباٍس قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن اإلقناِع والتَّصويِب  -  2597
   . قميِصهِ يَعين: اإلقناُع رفُع الرأِس إذا كاَن قائماً، والتَّصويُب َأن يَنظَر إىل جيِب 

 فرات بن السائب متروك.# اإليماء:  
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ ِمن اجلفاِء أْن ميسَح الرجُل جبيَنه قبَل أْن يَفرَغ   -  2600
   .أيكَل مع رجٍل ليَس ِمن أهِل ديِنِه وال ِمن أهِل الكتاِب يف إانٍء واحٍد«ِمن صالتِِه، وأْن ُيصلَِّي وال يُبايل َمن مرَّ أماَمه، وأْن 

 (: إسناده تالف. 362)  ض البسام# الرو 
 

عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »لِيؤمَّكم أقرؤُكم للقرآِن، فإْن كانْت   -  2601
 . قراَءُتكم واحدٌة فليؤمَّكم أقدُمكم هجرًة، فإْن كانت اهلجرُة واحدًة فليؤمَّكم أكربُكم ِسنًا«

 إسناده واه، والحديث ثابت[. ] # اإليماء:
 

   .ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اجلمعُة حجُّ املساكنِي«عن  -  2602
 : موضوع.(191الضعيفة ) # السلسلة



259 

 

 
ُمتوالياٍت ِمن غرِي ُعذٍر فقْد نبَذ  عن ابِن عباٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن ترَك أربَع مُجٍع  -  2603

   .اإلسالَم وراَء ظهرِِه«
 إسناده ضعيف مرفوعًا صحيح موقوفًا[.  # اإليماء: ]

 
 عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم مبثِلهِ  -  2607

 .ولفُظ احلديِث الذي قبَله: أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن ُيصلِّي بعَد اجلمعِة رَكعتنِي يف بيِتهِ 
 حسن الحديث وهللا أعلم، وباقي رجاله ثقات[. .. .عباسشعبة بن دينار مولى ابن ]  # اإليماء:

 
عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل لسلماَن: »ال َُتتصَّ يوَم اجلمعِة بصياٍم، وال لَيلَتها« يَعين   -  2608

 .بقيامٍ 
 منكر اإلسناد[.  # اإليماء: ]

 
وِل هللِا صلى  عن عطاٍء قاَل: حدثنا ابُن عباٍس يف يوِم عيِد فطٍر وَأضحى بنَي الصالِة واخلطبِة قاَل: شهْدان مع رس -  2609

ا فرَغ ِمن الصالِة َأقبَل َعلينا بوجِهِه صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »أيُّها الناُس، قد   هللا عليه وسلم يوَم عيِد فطٍر وَأضحى، فلمَّ
   .َأصبُتم خريًا، فَمْن أحبَّ َأن ينصرَف فْلينصرْف، وَمن َأحبَّ َأن يُقيَم حَت َيسمَع اخلطبَة فلُيقْم«

(: عن وكيع بمسلسل العيدين كأنه هو وضعه أو المنفرد به عنه  320/ 1األموي ) عبد الوهابقال الذهبي في ترجمة بشر بن # اإليماء: 
 . أحمد بن محمد بن فراس عبيد هللا وهو أبو

 
 يكلَِّم أحداً  عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صلَّى أربعاً بعَد املغرِب ِمن قبِل أنْ  -  2614

[، وهي  17كاَن أفضَل ِمن قياِم نصِف ليلٍة، وهي اليت يقوُل هللاُ تعاىل: }َكانُوا َقِلياًل ِمَن اللَّْيِل َما يَ ْهَجُعوَن{ ]الذارايت:  
}َوَدَخَل اْلَمِديَنَة َعَلى  [، وهي اليت يقوُل هللاُ تعاىل: 16اليت يقوُل هللاُ تعاىل: }تَ َتَجاَف ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع{ ]السجدة: 

 [، 15ِحنِي َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلَها{ ]القصص: 
ا واَفَق ليلَة القدِر، وَمن صلَّى أربعاً قبلَ  ا صلَّى هو يف املسجِد اأَلقصى وكأمنَّ  الظهِر  وَمن صلَّى أربعاً بعَد ِعشاِء اآلخرِة كأمنَّ

   .ه أبدًا، وَمن صلَّى أربعاً قبَل العصِر َغفَر هللاُ له البتََّة« وأربعاً بعَدها حرََّمه هللاُ عن الناِر أْن أتُكلَ 
بن أبي سعيد لم أقف  عبيد هللاالسامي ومحمد بن إبراهيم و  عبد هللابن حميد العقدي وعثمان بن  عبد هللافي إسناده محمد بن  # اإليماء: ]

 على تراجمهم[. 
 

   .عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن ُيصلِّي رَكعتنِي بعَد املغرِب يف بيِتهِ  -  2616
 . محمد بن عمر بن وليد لم يوثقه غير ابن حبان# اإليماء: 
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رْت دموُعُه، مث قرَأ:   -  2617 عن ابِن عباٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذكَر قياَم الليِل ففاَضْت عيناُه حَت حتدَّ

 . [16}تَ َتَجاَف ُجُنوهُبُْم َعِن اْلَمَضاِجِع{ ]السجدة:  
 هللا. . فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن إن شاء .(: قد اضطرب فيه شجاع1356)  # الروض البسام 

 
بِن عباٍس قاَل: أردُت أْن أعرَف صالَة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن الليِل، فسألُت عن ليلِتِه،  عبد هللاعن  -  2619

ا صلَّى رسوُل هللِا صلى   هللا فقيَل: مليمونَة اهلالليِة، فأتيُتها فقلُت: إيّنِ تَنحيُت عن الشيِخ، ففرَشْت يل يف جانِب احلجرِة، فلمَّ
َك  ي فقاَل: »اي ميمونَة، َمن ضيُفِك؟« قالْت: ابُن عمِّ عليه وسلم ِبصحاِبه صالَة الِعشاِء اآلخرِة دخَل إىل منزِله فحسَّ حسِّ

 بُن عباٍس. عبد هللااي رسوَل هللِا 
ا كاَن يف جوِف الليِل خرَج إىل احلجرةِ  ، فقلََّب يف أفِق السماِء  قاَل: فآوى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إىل فراِشِه، فلمَّ

ا كاَن يف ثلِث الليِل اآلِخِر خرَج  إىل  وجَهه مث قاَل: »انَمت العيوُن وغاَرت النجوُم وهللاُ حيٌّ قيوٌم«، مث رجَع إىل فراِشه، فلمَّ
َد إىل قربٍة يف انحيِة  احلجرِة فقلََّب يف أفِق السماِء وجَهه وقاَل: »انَمت العيوُن وغاَرت النجوُم، وهللاُ حيٌّ قيوٌم«، مث عم

ه وكربََّ، فقاَم حَت قُلُت: لن يرَكَع، مث ركَع فقلت: لن ي رَفَع  احلجرِة فحلَّ ِشناَقها مث توضَّأَ فأسبَغ وضوَءه، مث قاَم إىل ُمصالَّ
، مث قاَم فصلَّى  ُصلَبه، مث رفَع ُصلَبه، مث سجَد فقلُت: لن يرفَع رأَسه، مث جلَس فقلُت: لن يعوَد، مث سجَد فقلُت: لن يقومَ 

 الواحدِة  مثاِن ركعاٍت، كلُّ ركعٍة دوَن اليت قبَلها، يفصُل يف كلِّ ثنتنِي ابلتسليِم، وصلَّى ثالاثً أوتَ َر هبنَّ بعَد اإلثنتنِي، وقاَم يف
ا ركَع الركعَة اآلخَرَة فاعتدَل قائماً ِمن ركوِعه قنَت فقاَل:  األوىل، فلمَّ

 ِمن عنِدَك هَتدي هبا َقليب، وجتمُع هبا َأمري، وتلمُّ هبا َشعثي، وتردُّ هبا أُلَفيت، وحتفُظ هبا َغيَبيت، وتُزكي »اللهمَّ إيّنِ أسأُلَك رمحةً 
، ويقيناً ليَس بعَده كفٌر، ورمحًة ِمن عن ِدَك  هبا َعملي، وتُلهُمين هبا ُرشدي، وتعصُمين هبا ِمن كلِّ سوٍء، أسأُلَك إمياانً ال يرتدُّ

نيا واآلخرِة، أسألَك الفوَز عنَد القضاِء، ومنازَل الشهداِء، وعيَش السعداِء، ومرافقَة األنبياِء،  أانُل هبا شرفَ   كراَمِتَك يف الدُّ
ِب السعرِي،  إنََّك مسيُع الدعاِء، اللهمَّ إيّنِ أسأُلَك اي قاِضي األموِر، واي شايف الصدوِر، كما جُترُي بنَي البحوِر، َأن جُتريين ِمن عذا

ِه  ن فتنِة القبوِر، ودعوِة الثبوِر، اللهمَّ ما قصَر عنه َعملي ومل تبلْغه مسأَليت ِمن خرٍي وعدَتُه أحدًا ِمن خلِقَك أو أنَت ُمعطيومِ 
،  نيَ أحدًا ِمن عباِدَك الصاحلنَي فأسأُلكاُه، وأرغُب إليَك فيه ربَّ العاملنَي، اللهمَّ اجعْلنا ُهداًة مهتديَن، غرَي ضالنَي وال ُمضل

اجلالِل الشديِد  ِسلماً ألولياِئَك، حرابً ألعداِئَك، حُنبُّك ونُعادي بعداوِتَك َمن خالَفَك، اللهمَّ إيّنِ أسأُلَك بوجهَك الكرمِي ذو 
، اللهمَّ هذا  األمَن يوَم الوعيِد، واجلنَة يوَم اخللوِد، مع املُقربنَي الشهوِد املُوِفني ابلعهوِد إنَّك رحيٌم ودوٌد، إنَّك تفعُل ما تريدُ 

ي الدعاُء وعليَك اإلجابُة، وهذا اجلَهُد وعليك التُّْكالُن، وال حوَل وال قوَة إال بَك، اللهمَّ اجعْل يل نورًا يف مَسعي وَبصري وخمُ 
ين نورًا، وزِدين  وَعظمي وَشْعري وَبَشري، وِمن بنَي يديَّ وِمن َخلفي وعن مَييين وعن َِشايل، اللهمَّ َأعطين نورًا، وأزِّْرين نورًا،  وَردِّ

َله،  نورًا«، مث قاَل: »سبحاَن َمن لبَس العزَّ والَق به، سبحاَن الذي تعطََّف اجملَد وتكرََّم به، سبحاَن َمن ال يَنبغي التسبيُح إال 
 لقدرِة والكرِم«. سبحاَن َمن َأحصى كلَّ شيٍء بعلِمِه، سبحاَن ذي الفضِل والطَّْوِل، سبحاَن ذي املَنِّ والنعِم، سبحاَن ذي ا

مث سجَد رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فكاَن فراُغه ِمن ِوترِه وقَت رَكعيت الفجِر، فركَع يف منزِلِه مث خرَج فصلَّى ِبصحاِبه  
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   .صالَة الصبحِ 
 (: نصر بن محمد ضعيف كما في التقريب. 408)  # الروض البسام

 
بِن عباٍس قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم وعَد العباَس َذودًا ِمن إبٍل، فبعَثين بعَد الِعشاِء، وكاَن  عبد هللاعن  -  2620

َدها رسوُل هللِا صلى هللا علي  ه يف بيِت ميمونَة بنِت احلارِث، فناَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فتوسدُت الِوسادَة اليت توسَّ
يسارِه،   مث قاَم فتوضََّأ فأسبَغ الُوضوَء وأقلَّ هراقَة املاِء، مث افتتَح الصالَة، فقمُت فتوضْأُت وقمُت عن وسلم، فناَم غرَي كثريٍ 

ت  فأخلَف بيِده فأخَذ ُِبذين فأقاَمين عن ميينِه، فجعَل يسلُِّم ِمن كلِّ ركعتنِي، وكانت ميمونُة حائضاً، فقاَمت فتوضََّأْت مث قعدَ 
اَل هلا النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »أشيطاُنِك أقاَمِك؟« قالْت: َِبب وأُمي اي رسوَل هللِا، ويل شيطاٌن؟  خلَفه تذكُر هللَا، فق

ا انفجَر الفجُر قاَم فأوتَر، مث ركَع ركَعيت  ، ويل، غرَي أنَّ هللَا أعاَنين عليه فأسَلَم«، فلمَّ الفجِر، مث  قاَل: »إي والذي بعَثين ابحلقِّ
   .األميِن حَت أاتُه بالٌل فآذنَه ابلصالةِ  اضطجَع على شقِّه

 علمت حال عتبة بن أبي حكيم، وأيوب بن سويد يخطئ، فهو حديث ضعيف من أجلهما[. # اإليماء: ] 
 

عن ابِن عباٍس، أنَّ أابُه بعَثه إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف حاجٍة، قاَل: فوجدتُه جالساً مع أصحاِبه يف  -  2621
ا صلَّى املغرَب قاَم يركُع، حَت إذا أذَن املؤذُن لصالِة الِعشاِء واثَب الناُس مث صلَّى  املسجِد  فلم أستطْع َأن أكلَِّمه، فلمَّ

ا مسَع ِحسي قاَل: »َمن هذا؟« والتفَت  الصالَة فقاَم يركُع حَت انصرَف َمن بقَي يف املسجِد، فانصرَف إىل منزِله وتبعُته، فلمَّ
 عباٍس، فقاَل: »ابُن عمِّ رسوِل هللِا؟« قلُت: ابُن عمِّ رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قاَل: »َمرحباً بَك اي  إيلَّ، فقلُت: ابنُ 

بَك؟« فقلُت: بعَثين أب بَكذا وَكذا، فقاَل: »الساعَة جئَت؟« فقلُت: ال، فقاَل: »إذا مل تَنصرْف ابَن عمِّ رسوِل هللِا، ما جاَء 
 فلسَت ُمنصرفًا«.إىل ساعِتَك هذه 

فدخَل منزَله ودخلُت َمعه، فقلُت: ألَنظُرن صالَة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فناَم حَت مسعُت َغطيطَه، مث استيقَظ فَرمى 
َماَواِت َواأْلَْرِض{ اآلايِت ا خلمِس حَت  ببصرِه إىل السماِء وَتال هذه اآلايِت اليت يف سورِة آِل عمراَن: }ِإنَّ يف َخْلِق السَّ

[، مث قاَل: »اللهمَّ اجعْل يف مَسعي نورًا، ويف َبصري نورًا، وِمن  194  - 190انَتهى: }ِإنََّك اَل ُُتِْلُف اْلِميَعاَد{ ]آل عمران: 
كعتنِي، وعاَد مث  حَتيت نورًا، واجَعل يل عنَدَك نورًا«، وإىل جانِبه خِمَْضٌب ِمن ِبراٍم مطبٌق عليه سواٌك، فاسَْتَّ مث توضََّأ، مث ركَع ر 

َت  انَم أيضاً حَت مسعُت َغطيطَه، مث استيقَظ فَتال اآلايِت وَدعا ابلدعوِة، مث اسَْتَّ مث توضَّأَ مث ركَع ركعتنِي، مث انَم أيضاً ح
عُت َغطيطَه، مث  مسعُت َغطيطَه، مث استيقَظ فتال اآلايِت، مث َدعا ابلدعوِة، مث اسَْتَّ مث توضََّأ مث ركَع ركعتنِي، مث انَم حَت مس

، فأخَذ  استيقَظ فَتال اآلايِت، مث َدعا ابلدعوِة، مث اسَْتَّ مث توضَّأَ مث صلَّى صالًة عرفُت أنَّه يوتُر فيها، فجئُت إىل ركِنه األيسرِ 
  .ِبصبِعه ُأذين فأداَرين حَت أقاَمين إىل ركِنه األميِن، مث ركَع رَكعيت الفجِر، مث خرَج إىل الصالةِ 

   أعرفه. ( وقال: فذكر الحديث بنحو ما في الصحيح، رواه الطبراني في األوسط وفيه من لم 277/ 2شطره األول في المجمع )ء: # اإليما
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عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يوتُر بثالٍث: ب  }َسبِِّح{، و }ُقْل اَيأَي َُّها  -  2622
ُ َأَحٌد{، وكاَن يقنُت قبَل الركوعِ اْلَكاِفُروَن{، و }قُ    .ْل ُهَو اَّللَّ

 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]
 

عن ابِن عباٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم دخَل على رجٍل ِمن األنصاِر وهو ميوُت، فقاَل: »اي مَلَك   -  2623 
: اي حممُد، إيّنِ بكلِّ رج ٍل  املوِت ارُفْق بصاحِبنا، فقدمياً ما فجعَت ابألحبَِّة«، قاَل: فقاَل مَلُك املوِت على لساِن األنصاريِّ

 . مسلٍم رفيقٌ 
 ( وقال: هذا حديث ال يعرف إال من هذا الطريق وفيه مجاهيل. 1495أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )اء: # اإليم 

 
عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم عارَض جنازَة أب طالٍب، فقاَل: »َوَصَلْتَك رحٌم، وُجزيَت خريًا اي   -  2628

 .َعمِّ«
 منكر.  ( وقال: وهذا خبر29/ 1في اللسان ) - عبد الرحمنويقال إبراهيم بن  -أورده ابن حجر في ترجمة إبراهيم بن بيطار# اإليماء: 

 
عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم دفَن َعمرو بَن اجلَموِح وُغالمنِي ِمن األنصاِر يف قرٍب واحٍد،   -  2629

ما قرآ القرآَن وصلَّيا قبَله َمهما أماَم َعمرو بِن اجلَموِح ألهنَّ    . وكفََّنهما بقميِصه، وقدَّ
 [. إسناده ضعيف جداً ] اإليماء:# 
 

 . عن ابِن عباٍس قاَل: صلَّى النيبُّ صلى هللا عليه وسلم على أمِّ سعٍد بعَد شهٍر، وكاَن ُمغيباً  -  2630
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
بِن عتبَة، أنَّ ابَن عباٍس وعائشَة َأخرباه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل هلم يف   عبد هللابِن  عبيد هللاعن  -  2631

حفصَة مرِضه الذي تويَف فيه: »ُصبوا عليَّ ِمن سبِع قرٍب مل حُتَْلْل ِمن َأوْكيتِهن َلَعلي أخرُج إىل الناِس«، فأجَلْسناه يف خِمَْضِب 
   .لَك القرَب، فطفَق ُيشرُي إلينا بيِده أْن قْد فعلُتم، فخرَج وصلَّى هبم وخطََبهمزوجِتِه، مث طفْقنا نصبُّ عليِه ت 

 . هو في الصحيحين من حديث عائشة# اإليماء: 
 

قوا، فإنَّ أحدَكم يُعطي اللقمَة فتقُع يف يِد هللِا   -  2633 عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »تصدَّ
ْوبََة َعْن عِ  ُذ الصََّدقَاِت{ َباِدِه َوأيَْخُ عزَّ وجلَّ قبَل َأن تقَع بيِد السائِل«، مث تال هذه اآليَة: }َأمَلْ يَ ْعَلُموا َأنَّ اَّللََّ ُهَو يَ ْقَبُل الت َّ

ه أو َفصيَله، فُيوفِّيها إليه يوَم القيامِة«. 104]التوبة:    [، فرُيَبيها كما يُربِّ أحدُكم فَ ُلوَّ
 عطاء هو ابن عجالن، متروك وكذبه ابن معين وغيره. # اإليماء: 
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عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َعليكم ابصطناِع املعروِف فإنَّه مينُع مصارَِع  -  2634

ا ُتطفُئ غضَب هللِا عزَّ وجلَّ«    .السوِء، وعليُكم بصدقِة السرِّ فإهنَّ
 إسناده شديد الضعف[. ] # اإليماء:

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ صدقَة السرِّ ُتطفُئ غضَب الربِّ تعاىل، وإنَّ ِصلَة   -  2635

سعنَي ابابً  الرحِم َتزيُد يف العمِر، وإنَّ صنائَِع املعروِف َتقي مصارَِع السوِء، وإنَّ قوَل ال إلَه إال هللاُ َتدفُع عن قائِِلها تسعًة وت
 . البالِء َأدانها اهلَمُّ«ِمن 

   .(536/ 4في إسناده من ال يعرف كما بين األلباني في الصحيحة ) # اإليماء: 
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »شابٌّ َسفيٌه سخيٌّ أحبُّ إىل هللِا عزَّ وجلَّ ِمن شيٍخ خبيٍل   -  2636
بعيٌد ِمن   عابٍد، إنَّ السخيَّ قريٌب ِمن هللِا عزَّ وجلَّ، قريٌب ِمن اجلنِة، بعيٌد ِمن الناِر، وإنَّ البخيَل بعيٌد ِمن هللِا عزَّ وجلَّ،

   .ِة، قريٌب ِمن الناِر«اجلن
 : موضوع.(646الضعيفة ) # السلسلة

 
   .عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َقَسٌم ِمن هللِا عزَّ وجلَّ ال َيدخُل اجلنَة خبيٌل« -  2637

 : موضوع.(673الضعيفة ) # السلسلة
 

عن حبيِب بِن أب عمرَة قاَل: كاَن يل على سعيِد بِن ُجبرٍي شيٌء، فجئُت أجلُس إليه فقاَل: لعلََّك اي حبيُب جئَت  -  2640
َتقاضاين؟ قلُت: نَعم، قاَل: فال َتقاضاين حَت آتيَك، فإيّنِ مسعُت ابَن عباٍس يقوُل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن  

ه كاَن له بكلِّ خطوٍة درجٌة، وَمن أماَط اأَلذى عنَمشى حبقِّه إىل أخيهِ  الطريِق كاَن له به صدقٌة، وكلُّ معروٍف   يَقضيِه إايَّ
 صدقٌة«.

: عن ابِن عباٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن مَ  شى لفُظ ابِن خملٍد، ويف روايِة الطربايّنِ وحنوها رواية اآلجريِّ
 لَيقضَيه فله به صدقٌة، وَمن أرشَد ابَن سبيٍل فله به صدقٌة، وَمن أماَط اأَلذى عن الطريِق فله به صدقٌة، وَمن  حبقِّه إىل أخيهِ 

   .أعاَن على محِل دابٍة فله به صدقٌة، وكلُّ معروٍف صدقٌة«
 ضعيف[. # اإليماء: ] 

 
الُّ على اخلرِي كفاعِلِه، وهللاُ   -  2641 عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كلُّ معروٍف صدقٌة، والدَّ

  .َيبُّ إغاثََة اللهفاِن«
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 (.220/ 4(: وطلحة بن عمرو الحضرمي متروك. قلت: ولبعضه شواهد، انظر الصحيحة )1281)  # الروض البسام
 

 عن سعيِد بِن جبرٍي، عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كلُّ معروٍف صدقٌة«. -  2642
 

ه، فقاَل له   -  2644 عن ليِث بِن أب سليٍم قاَل: كاَن ابُن عباٍس يُكثُر َأن يعنَف ابَن الزبرِي ابلبخِل، قاَل: فلقَيه يوماً فعريَّ
ريين اي ابَن عباٍس؟ قاَل: إيّنِ إن أفعْل، فإيّنِ مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ املؤمَن  ابُن الزبرِي: ما أكثَر ما تُع

ه جائٌع«.    ال َيشبُع وجارُه وابُن عمِّ
 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ] 

 
 .عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ملعوٌن َمن سأَل غرَي هللِا عزَّ وجلَّ« -  2647

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

عن ابِن عباٍس، أنَّه مسَع النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ اجلنَة لَتزيُن وتُنجُد ِمن احلوِل إىل احلوِل لدخوِل   -  2649
ِن  شهِر رمضاَن، فإذا كاَن أوُل ليلٍة ِمن شهِر رمضاَن هبْت ريٌح ِمن حتِت العرِش يُقاُل هَلا: املثريُة، فتصفُق أوراُق أشجاِر اجلنا

ريِع أبواِب اجلناِن، فُيسمُع لذلَك طَننٌي مل َيسمع الساِمعوَن أحسَن ِمنه، وَيربزْن احلوُر العنُي حَت يقفَن بنَي ُشرِف  وحلُق مصا
وُل: اي  اجلنِة، فيناديَن: هل ِمن خاطٍب إىل هللِا عزَّ وجلَّ فيزوُِّجه؟ مث يقلْن: اي رضواُن ما هذه الليلُة؟ فُيجيُبهن ابلتلبيِة، مث يق

حسان، هذه أوُل ليلٍة ِمن شهِر رمضاَن، وتفتُح فيها أبواُب اجلناِن للصائمنَي ِمن أُمِة حممٍد صلى هللا عليه وسلم،   خريات
عليه ويقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: اي رضواُن افتْح أبواَب اجلناِن، اي مالُك أطبْق أبواَب اجلحيِم عن الصائمنَي ِمن أُمِة حممٍد صلى هللا 

 اهبْط إىل األرِض فَصفِّْد َمردَة الشياطنِي وغلَّهم يف األغالِل، مث اقذْف هبم يف جُلَِج البحاِر حَت ال يُفسدوا  وسلم، اي جربيلُ 
 على أُمِة َحبييب صياَمهم«. 

فأتوَب  قاَل: »ويقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ يف كلِّ ليلٍة ِمن شهِر رمضاَن ثالَث مراٍت: هل ِمن سائٍل فُأعطيِه سؤَلُه؟ هل ِمن اتئٍب 
 عليه؟ هل ِمن ُمستغفٍر فأغفَر له؟ َمن يُقرُض املَليَء غرَي املُعدِم الويفَّ غرَي الظَّلوِم؟«. 

وُم اجلمعِة قاَل: »وهلِل عزَّ وجلَّ يف كلِّ ليلٍة ِمن شهِر رمضاَن عنَد اإلفطاِر ألُف ألُف َعتيٍق ِمن الناِر، فإذا كاَن ليلُة اجلمعِة أو ي
 كلِّ ساعٍة منها ألَف َعتيٍق ِمن الناِر كلُّهم قد استوَجَب العذاَب، فإذا كاَن يف آخِر يوٍم ِمن شهِر رمضاَن  أعتَق هللاُ تعاىل يف

 َأعتَق هللاُ يف ذلَك اليوِم بعدِد َمن أعتَق ِمن أوِل الشهِر إىل آخرِِه. 
ملالئكِة إىل األرِض ومعه لواٌء أخضُر، فريكُز اللواَء على  فإذا كانْت ليلُة القدِر أيمُر هللاُ عزَّ وجلَّ جربيَل فيهبُط يف كبكبٍة ِمن ا

 ظهِر الكعبِة، وله ستُّمئِة جناٍح، ِمنها جناحاِن ال ينشُرمها إال يف كلِّ ليلِة قدٍر، فينشُرمها تلَك الليلَة فيجاوزانِ 
لى كلِّ قائٍم وقاعٍد ومصلٍّ وذاكٍر هلِل عزَّ  املشرَق واملغرَب، ويبُث جربيُل عليِه السالُم املالئكَة يف هذه الليلِة فيسلِّموَن ع

نون على دعائِهم حَت يطلَع الفجُر، فإذا طلَع الفجُر اندى جربيُل عليِه السالُم: اي معشَر املالئكِة   وجلَّ، فيصافحوهَنم ويُؤمِّ
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مِة حممٍد؟ فيقوُل: إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ نظَر الرحيَل الرحيَل، فيقولوَن: اي جربيُل، ما صنَع هللاُ عزَّ وجلَّ يف حوائِج املؤمننَي مِن أُ 
عاقٌّ إليهم يف هذه الليلِة فَعفا عنهم وغفَر هلم إال أربعًة«، قَالوا: اي رسوَل هللِا، َمن هؤالِء األربعُة؟ قاَل: »رجٌل مدمُن مخٍر، و 

 لوالديِه، وقاطُع رحٍم، وُمشاِحٌن، قاَل: وهو املُصارُم«. 
ِر مُسيْت تلَك الليلُة ليلَة اجلائزِة، فإذا كانْت غداَة الفطِر بعَث هللاُ عزَّ وجلَّ املالئكَة فيهِبطون يف كلِّ  »فإذا كانْت ليلُة الفط

: اي  بالِد األرِض، ويقوموَن يف أفواِه السَكِك فينُادوَن بصوٍت َيسمُعُه مجيُع َمن خلَق هللاُ عزَّ وجلَّ إال اجلنَّ واإلنَس، فيقولونَ 
خُرجوا إىل ربٍّ كرمٍي، يُعطي اجلزيَل، ويغفُر الذنَب العظيَم، فإذا بَ َرزوا يف ُمَصالهم يقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ للمالئكِة:  أمَة حممٍد، ا

  هللاُ عزَّ  اي َمالئكيت، ما جزاُء األجرِي إذا عمَل عمَلُه؟ قاَل: فتقوُل املالئكُة: إهلنا وسيَدان، جزاُؤه َأن يُوفَّ أجَرُه، قاَل: فيقولُ 
 وجلَّ: فإيّنِ ُأشهدُكم اي مالئكيت أيّنِ قد جعلُت ثواهَبم ِمن صياِمهم رمضاَن ِرضائي وَمغفريت«. 

كم،  قاَل: »ويقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: اي عبادي َسلوين، فَ َوعزيت وَجاليل ال َتسألوين اليوَم شيئاً يف مجِعكم هذا آلخَرِتكم إال أعطيتُ 
ُتموين، وعزَّيت ال َفضحُتكم بنَي أصحاِب الذنوِب،  وال ِلدنياُكم إال نظرُت إليكم، و  عزَّيت ألسرُتَنَّ عليكم عوراِتكم ما راقب ْ

 انصرِفوا مغفورًا لكم قد أرضيُتموين ورضيُت عنكم«. 
 قاَل: »فتفرُح املالئكُة ويستبشروَن مبا يُعطي هللاُ عزَّ وجلَّ هذه األمَة إذا َأفطروا ِمن شهِر رمضاَن«. 

 : موضوع.(594ب والترهيب )ضعيف الترغي # 
 

عن ابِن عباٍس، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »يف رمضاَن تُفتُح أبواُب اجلنِة، وتغلُق أبواُب الناِر،   -  2650
 عزَّ  وتُغلُّ َمردُة الشياطنِي، ويُنادي ُمناٍد ِمن السماِء: اي طالَب اخلرِي َهُلمَّ، هل ِمن اتئٍب يغفُر له؟ هل ِمن سائٍل يُعطى؟ وهللِ 

 عنَد كلِّ ِفطٍر، كل ليلٍة عتقاُء ِمن الناِر«.  وجلَّ عتقاءُ 
 الحديث ضعيف[.# اإليماء: ] 

 
   . عن ابِن عباٍس قاَل: رُخَص للصائِم يف احِلجامةِ  -  2656

 [ إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صاَم يوَم ثالَث عشرَة ِمن البيِض كتَب هللاُ له   -  2659
  صياَم ثالَث عشرَة سنًة، وَمن صاَم يوَم أربَع عشرَة كتَب هللاُ له صياَم أربَع عشرَة سنًة، وَمن صاَم يوَم مخَس عشرَة كتَب هللاُ 

 سنًة«. له صياَم مخَس عشرَة 
 . . «.ويف روايِة الطيورايِت: »َمن صاَم ثالثَة عشَر ِمن البيضِ 

 كذبه ابن معين.  عمرو# اإليماء: مجاشع بن  
 

عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما قاَل: ما كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يتحرَّى صياَم يوٍم إال يوَم عاشوراَء   -  2661
  .ويوَم عرفةَ 
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 إسناده حسن[. اإليماء: ]# 
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صاَم عاشوراَء كتَب هللاُ له هبا عبادَة ستنَي سنًة   -  2663
عشرِة آالِف  بصياِمها وقياِمها، وَمن صاَم يوَم عاشوراَء ُأعطَي ثواَب عشرِة آالِف َمَلٍك، وَمن صاَم يوَم عاشوراَء ُأعطَي ثوابَ 

شهيٍد، وَمن صاَم يوَم عاشوراَء ُأعطَي ثواَب حاجٍّ ومعتمٍر، وَمن صاَم يوَم عاشوراَء ُأعطَي ثواَب سبِع مساواٍت وَمن فيها ِمن  
ا أفطَر عنَده مجيُع أمِة حممٍد صلى هللا عليه وسلم، وَمن أشبَع  جائعاً يف املالئكِة، وَمن أفطَر عنَده مؤمٌن يف يوِم عاشوراَء فكأمنَّ

ا أطعَم فقراَء أُمِة حممٍد عليه السالُم، وأشبَع بطوهَنم، وَمن مسَح على رأِس يتيٍم يف يوِم عاشوراَء رفعتْ  له   يوِم عاشوراَء فكأمنَّ
 بكلِّ شعرٍة على رأِسه درجٌة يف اجلنِة«. 

 السماواِت يَعين يف يوِم عاشوراَء، واألرَض يف يوِم قاَل عمُر بُن اخلطاِب: لقد َفضلنا هللاُ يف يوِم عاشوراَء، قاَل: نَعم، خلَق هللاُ 
َم عاشوراَء كمثِله، وخلَق اجلباَل يف يوِم عاشوراَء، والنجوَم كمثِله، وخلَق العرَش يف يوِم عاشوراَء، والكرسيَّ كمثِله، وخلَق القل

يوِم عاشوراَء، وخلَق آدَم يف يوِم عاشوراَء، وحواَء   يوَم عاشوراَء، واللوَح كمثِله، وخلَق جربيَل يف يوِم عاشوراَء، ومالئكَته يف
ِر يف  كمثِله، وخلَق اجلنَة يف يوِم عاشوراَء، وأسكَن آدَم اجلنَة يف يوِم عاشوراَء، وُولَد إبراهيُم يف يوِم عاشوراَء، وجناُه ِمن النا

عاشوراَء، ورُفَع عيسى يف يوِم عاشوراَء، ورُفَع إدريُس يف   يوِم عاشوراَء، وهداُه هللاُ يف يوِم عاشوراَء، وأغرَق هللاُ فرعوَن يف يومِ 
عيسى يف يوِم عاشوراَء، واتَب هللاُ على آدَم يوَم عاشوراَء، وَغفَر  يوِم عاشوراَء، وكشَف هللاُ عن أيوَب يف يوِم عاشوراَء، وُولدَ 

 صلى هللا عليه وسلم يوَم عاشوراَء، واسَتوى على العرِش  ذنَبه يوَم عاشوراَء، وُأعطَي سليماُن امللَك يوَم عاشوراَء، وُولَد النيبُّ 
  .يوَم عاشوراَء، ويوُم القيامِة يوُم عاشوراءَ 

 . وآفته حبيب هذا[. .موضوع] # اإليماء:
 

عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ولدُت يف أوِل يوٍم ِمن رجٍب، فَمن صاَم   -  2665
 . ذلَك اليوَم عادَل صياَم ِستنَي شهرًا، وفيِه أنزَل هللاُ الكعبَة البيَت احلراَم«

 المفيد متهم.  أبو بكر# اإليماء:  
 

عن َعمرو بِن ديناٍر، عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه قاَل: بعَث رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بُديَل بَن َورقاَء   -  2667
ا أايُم أكٍل وشرٍب«  .فنادى أايَم التشريِق: »ال َتصوموا هذه األايَم، فإهنَّ

  .المفضل بن صالح ضعيف# اإليماء:  
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َقد أَتى آدُم عليه السالُم هذا البيَت ألَف أتيٍة ِمن   -  2669
.»  اهلنِد على رجِله مل يركْب فيهنَّ

ها آدُم عليه السالُم وهو واقٌف بعرفَة، فأَ  اتُه جربيُل عليه  قاَل حممٌد: ِمن ذلَك ثالمُثئِة حجٍة وسبُعمئِة عمرٍة، فأوُل حجٍة حجَّ
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   . السالُم فقاَل: السالُم عليَك اي آدَم، برَّ هللاُ ُنسَكَك، أَما إانَّ قد طُفنا هذا البيَت قبَل َأن ُُتلَق خبمسِة اآلِف سنةٍ 
 ضعيف جدًا. (: 5092( )286الضعيفة ) # السلسلة

 
 القعدِة، وذو احلجِة«. عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »وذو -  2672

[: »شواٌل، وُذو القعدِة، وعشٌر ِمن  197قاَل: }احْلَجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت{ ]البقرة:  عبد هللاولفُظ احلديِث الذي قبلَه: عن  
   . ذي احلجِة«

 ( عن ابن عباس موقوفًا. 218/ 3شريك سيء الحفظ. والحديث في المجمع )# اإليماء: 
 

عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم تزوَج ميمونَة بنَت احلارِث يف سفرِِه ذلَك   -  2676
ها العباُس بُن   . عبد املطلبوهو حراٌم، وكاَن الذي زوََّجه إايَّ

ي الصحيح من طريق عطاء مختصرًا أيضًا،  وهو ف العباس،(، غير أنه لم يذكر تزويج 3190# اإليماء: أخرجه النسائي بنحوه في الكبرى )
 .(6222انظر المسند الجامع )

 
 . عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف الضبِع شاةٌ  -  2677

 إسناده واه بمرة[. ] # اإليماء:
 

عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما، أنَّ الصَّعَب بَن َجثَّامَة َأهدى لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم محاَر وحٍش وهو   -  2678
 حُمرٍم فردَُّه، وكاَن َمذبوحاً.

: عن ابِن عباٍس قاَل: كاَن احلماُر الذي َأهدى الصَّعُب بُن َجثَّامَة إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم   ويف روايِة اإلمساعيليِّ
 َمذبوحاً.

 . هو في الصحيح من طريق سعيد بن جبير بلفظ: أن الصعب بن جثامة أهدى له عجز حمار وهو يقطر دماً # اإليماء: 
 

عن ابِن عباٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن يبعُث ابلُبدِن مع رجٍل يُقاُل له ذؤيٌب، ويقوُل: »إن   -  2679
 عطَب ِمنها شيٌء فَخشيَت عليِه مواتً فاحْنَرها، مث اغِمْس نعَلها يف دِمها، مث اضِرب هبا صفَحَتها، وال َتطعْم أَنت وال أحٌد ِمن 

 . أهِل رفقِتَك«
 (.3648هو في الصحيح من حديث ابن عباس عن ذؤيب، انظر المسند الجامع )يماء: # اإل 

 
عن ابِن أب ُمليكَة، عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يُنزُل هللاُ عزَّ وجلَّ كلَّ يوٍم  -  2681

   . حوَل البيِت، وعشروَن ِمنها إىل النَّاظريَن إىل البيِت« عشريَن ومئَة رمحٍة، ِستوَن ِمنها للطَّوافنَي، وأربعوَن للعاكفنيَ 
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 (: موضوع بهذا اللفظ. 6245( )256الضعيفة ) # السلسلة
 

عن ابِن عباٍس، أنَّ جربيَل وقَف على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم وعليه عصابٌة خضراُء قد َعالها الغباُر، فقاَل له  -  2684
رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما هذا الغباُر الذي يف ِعصابِتَك اي روَح األمنِي؟« فقاَل: إيّنِ أَتيُت البيَت فازَدمحُت أان  

   .كِن، فهذا الغباُر الذي َترى مما تثرُي ِبجنحِتها واملالئكُة على الرُّ 
 [. حديث موضوع# اإليماء: ]

 
 . عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم سجَد على احلَجرِ  -  2687

 (: ابن يمان ضعيف. 311/  4قال في اإلرواء )# اإليماء: 
 

عن عكرمَة، أظنُّه عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يطوُف ابلبيِت على   -  2688
َله  ، مث ساَر حَت - قاَل: يريُد يُقبُِّل ذلَك الشيَء الذي يف يِدِه  -راحلِتِه، كلَّما أَتى على الركِن أشاَر بشيٍء يف يِده وكربََّ مث قب َّ

: »اعَملوا، فإنَّكم على عمٍل صاحٍل، ولوال َأن تُغَلبوا لَنزلُت حَت أضَع احلبَل على هذه«، يعين عاتَِقه، مث ساَر  أتى زمزَم، قالَ 
قايَة، فقاَل: »اي عباُس اسِقين«، فقاَل: »اي فضُل، اذهْب إىل أهِلَك فاسِقِه«، قاَل: »اسِقين ِمن هذا«، فقاَل:   حَت أَتى السِّ

 . األَيدي، قاَل: »اسِقين ِمنه«إنَّ هذا قد َخضَخضْتُه 
  إسناده حسن[.] # اإليماء:

 
بِع الذي أفاَض فيه. -  2689  عن ابِن عباٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم رَمَل يف السَّ
 (6370في المسند الجامع ) يرمل انظرهو عند أبي داود وابن ماجه من طريق ابن وهب بلفظ: لم  :# اإليماء

 
عن ابِن عباٍس قاَل: ملَّا قدَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم مكَة قاَل له العباُس: ادفْع إيلَّ مفاتيَح البيِت، فقاَل   -  2691

وسلم  النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ال، َبل َأان ُأعطيُكم شيئاً يُرَزؤُكم وال تَ ُزُرونَه، السقايَة«، مث أرسَل النيبُّ صلى هللا عليه 
ه َأن َأرِسلي ابملفاتيِح شيبَة ب فأبْت، مث َأرسَل فأَبْت، فقالْت: قَتلَت رِجالَنا وتذهُب   -يعين مفاتيح الكعبة  -َن عثماَن إىل أمِّ

قاَل: »ال«، فذهَب الغالُم يَعين شيبَة فقاَل   - أو قاَل: َأقتُ ُله  -بذكِر ميِِّتنا، فقاَل عمُر بُن اخلطاِب: َدعين َأضرُب عَنقه 
ن عمَر َأراَد قَتلي، فَأرَسلْت ابملفاتيِح، مث إنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قذَف ابملفاتيِح بعَدما قَبَضها إىل الغالِم  ألمُّه: إ

َك«.   وقاَل: »اذَهب هبا إىل أمِّ
، مث دعا مباٍء فصبَّ َعليِه، مث  وقاَل: شرَب نيبُّ هللِا ِمن نبيِذ السقايِة، فقبَض ما بنَي َعينيِه مث َدعا مباٍء فصبَّ َعليه، مث شربَ 

   .شرَب مرَّتنِي أو ثالاثً، مث قاَل: »إذا صنَع بكم شرابُكم هذا فاصَنعوا َهكذا«
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
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تغرْف  أو قاَل: مل  - ترَكْت زمزَم عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »رحَم هللاُ أمَّ إمساعيَل، لو  -  2692
 . لكانْت زمزُم عيناً َمعينًا« - ِمن املاِء 

 . ( من طريق ابن عباس عن أبي بن كعب121/ 5والحديث في مسند أحمد ) حميد بن الربيع اللخمي متكلم فيه.# اإليماء: 
 

عن ابِن عباٍس قاَل: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم َيدعو بعرفَة يف املوِقِف ويُده يف صدرِِه كاستطعاِم  -  2695
 املسكنِي. 
 . ( من طريق عكرمة، عن ابن عباس، عن الفضل2161الحديث في مسند البزار )# اإليماء: 

 
هللا عليه وسلم: »عرفُة كلُّها موقٌف، وارَفعوا عن بطِن ُعَرنََة،  عن أب معبٍد، عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل النيبُّ صلى  -  2697

ٍر، وشعاِب ِمىن كلُّها َمنحٌر«.   واملُزدلفُة كلُّها موقٌف، وارَفعوا عن بطِن حُمَسِّ
 ،  من طريق سفيان بن عيينة  -( 6329كما في المسند الجامع ) -(  219/ 1قوله: وارفعوا عن بطن محسر، عند أحمد )# اإليماء: 

 
عِب بعَدما دفَع ِمن عرفاٍت فباَل، مث توضَّأَ   -  2698 عن ابِن عباٍس قاَل: نزَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف الشِّ

ا بلَغ مَجعاً صلَّينا، ومل نزْد على َأن فَ  رقنا بنَي فقلُت: اي رسوَل هللِا، أال ُتصلِّي؟ فقاَل يل: »الصالُة أماَمَك ليسْت ها ُهنا«، فلمَّ
 نودَي ابلصالِة. رحالِنا مث

 بن عامر ضعيف. عبد هللا# اإليماء: 
 

عن ابِن عباٍس: خطَب النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يوَم عرفَة فقاَل: »اي أيُّها الناُس، إنَّه ليَس الرِبُّ يف إُياِف اإلبِل   -  2699
 . وال إيضاِع اخليِل، ولكْن سرياً مجياًل، ال ُتوِطئوا ضعيفاً، وال ُتؤذوا مسلمًا«

 ..ح من وجه آخر عن ابن عباس، ليس فيه: ولكن سيرًا جميالً يحيى بن سلمة بن كهيل متروك. والحديث في الصحي# اإليماء:  
 

 . عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يُفيُض ِمن ِمىن يف كلِّ ليلٍة إىل البيتِ  -  2700
( من كتاب الحج: ويذكر عن أبي حسان  129وعلقه البخاري في باب ) عمر بن رياح متروك، وخالفه غيره فأرسله عن طاوس.# اإليماء: 

 ....عباسعن ابن  
 

عن ابِن عباٍس قاَل: َولدْت امرأُة أب بكٍر الصديِق وهي حمرمٌة، فأُمرْت َأن تقضَي ما يَقضي احلاجُّ غرَي َأن ال   -  2701
  .بيِت وبنَي الصَّفا واملروةِ تطوَف ابلبيِت وال بنَي الصَّفا واملَروِة، فإذا َطهرْت طافْت ابل 

  .وعند أبي داود وغيره مرفوعًا: أن النفساء والحائض تقضي المناسك مطر الوراق صدوق كثير الخطأ.# اإليماء: 
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بِن عباٍس، أنَّ إبراهيَم عليه السالُم أوُل َمن َنَصَب أنصاَب احلرِم يُريِه جربيُل عليه السالُم موضَعها،   عبد هللاعن  -  2704
دها رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم.  ، مث جدَّ دها ُقصيٌّ دها إمساعيُل عليه السالُم، مث جدَّ  مث جدَّ

: قاَل  ا كاَن عمُر بُن اخلعبد هللاقاَل الزُّهريُّ طاِب بعَث أربعَة نفٍر ِمن قريٍش: خمرمَة بَن نوفٍل، وسعَد بَن يربوع،  : فلمَّ
   .العزى، وأزهَر بَن عبِد عوٍف، فَنَصبوا أنصاَب احلرمِ  وحويطَب بَن عبدِ 

 [.  إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

عن النضِر بِن َُشيٍل قاَل: دخلُت على املأموِن وعليَّ إزاٌر مرقوٌع، فقاَل يل: اي نضُر، ما هذا التَّقشُف؟ فقلُت: اي  -  2705
،  أمرَي املؤمننَي، حرُّ َمْرَو كما قد علمَت، وأان شيٌخ وأحبُّ الرتوَح هبذه اخلُلقاِن، قاَل: فأخَذ بنا يف احلديِث يف ذكِر النساءِ 

، عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:  فقاَل املأمونُ  ثين ُهشيُم بُن بشرٍي، عن جمالٍد، عن الشعيبِّ : حدَّ
ا رجٍل تزوََّج امرأًة ِلديِنها ومجاهِلا كان ذلَك َسدادًا ِمن َعَوٍز«.  »أميُّ

ثنا عوُف بُن أب مجيلَة قالَ  : قاَل أمرُي املؤمننَي عليُّ بُن أب طالٍب رضي هللاُ عنه  قلُت: اي أمرَي املؤمننَي، صدَق ُهشيٌم، حدَّ
ا رجٍل تزوََّج امرأًة ِلديِنها ومجاهِلا كاَن ذلَك ِسدادًا ِمن َعَوٍز«.   قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أميُّ

دًا، ما الفرُق بيَنهما؟ قلُت: اي أمرَي املؤمننَي، َسداقاَل: فاسَتوى جالساً مث قاَل: اي نضُر، كيَف قلَت ِسدادًا ابلكسِر ومل تقْل 
داُد للث ُّْلمِة، وكلُّ ما سددَت فهو ِسداٌد ابلكسِر.  يِن والسبيِل والطريِق، والسِّ داُد القصُد يف الدِّ  السَّ

   ...قاَل: ويف العرِب َمن يقوُل ذلَك؟
 (. 2401جميلة لم يدرك علي بن أبي طالب. وانظر الضعيفة )في إسناد حديث ابن عباس مجالد وهو ضعيف، وعوف بن أبي # اإليماء:  

 
ْقَط  -  2706 عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »سوداُء َولوٌد أحبُّ إيلَّ ِمن حسناَء عاقٍر، فإنَّ السِّ

«لَيظلُّ بباِب اجلنِة حُمْبَ ْنِطئاً، فيقاُل له: ادُخل اجلنَة، فيقوُل: حَت َيدخ  . َل أبويَّ
 ال يعرف. أبو خالد رواد ضعيف، و # اإليماء: 

 
 عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن عشَق وَكَتَم وعفَّ فماَت فهو شهيٌد«.  -  2707

 ولفظُه يف الطيورايِت: »َمن عشَق فَكَتَم وعفَّ وصرَب َغفَر هللاُ له وأدخَلُه اجلنَة«. 
 : موضوع.(409الضعيفة ) # السلسلة

 
   . عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ِعفُّوا تِعفَّ ِنساؤُكم« -  2708

 ( وأعله بإسحاق بن نجيح الملطي، وهو كذاب. 1556أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 
 

يف املسجِد فسمَع صواتً عالياً،  عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن جالساً   -  2711
ْقَن حُبليِّهن، قاَل: »ُمرهنَّ  أن   فقاَل: »اذهْب اي بالُل فانظْر ما هذا الصوُت«، فرجَع بالٌل فقاَل: اي رسوَل هللِا، النساُء يتصدَّ
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ن َيدعوَن ابلويِل، وَيكفروَن الَعشرَي، يَ َقْرَن يف بيوهِتم، فإنَّ أكثَرُهن ساكُن الناِر«، فقاَل بالٌل: اي رسوَل هللِا، وملَ؟ قاَل: »إهنَّ 
َي وُكفراَن املُنِعمنَي، ال َتسأُل امرأٌة زوَجها الطالَق يف غرِي ُكْنِهِه فتجُد ريَح اجلنِة، وإنَّ رََيها لتوجُد ِمن مسري  ِة أربعنَي  إايَّ

   .خريفًا«
 جعفر وعمه فيهما جهالة[.  # اإليماء: ]

 
ْها، فربَّأُه هللاُ  -  2713   عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم تزوَج قُتيلَة أخَت األشعِث بِن قيٍس، ومل َينْبِ هبا ومل خُيريِّ

   .ِمنها
 .(: هذا موصول قوي اإلسناد88/ 8( وقال الحافظ في اإلصابة )2444كشف األستار )# اإليماء: 

 
 .عن ابِن عباٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال رضاَع إال ما أَنبَت اللحَم والعظَم« -  2715

 بن عمر العمري ضعيف.  عبد هللاكثير الوهم، و  أبو سبرة# اإليماء:  
 

باَع« -  2716 ُ الطِّ   . عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الرِّضاُع يغريِّ
 . منكر جدا(: 1561الضعيفة ) # السلسلة

 
 عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم جعَل اخلُلَع َتطليقًة ابئنًة.  -  2718

   .ويف روايِة متاٍم: جعَل اخلُلَع َتطليقًة واحدةً 
  .(: إسناده واه803)  # الروض البسام

 
   .عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اإلضراُر يف الوصيِة ِمن الكبائر« -  2719

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

 . عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال وصيَة لوارٍث، إال َأن يشاَء الورثُة« -  2720
 (: منكر.1656قال األلباني في اإلرواء )# اإليماء: 

 
 ليحبُّ املؤمَن  عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »طلُب احلالِل جهاٌد، وإنَّ هللَا عزَّ وجلَّ  -  2722

   .احملرتَف«
 ضعيف. :(1310) الضعيفة # السلسلة

 
 .عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كسُب املسلِم يف سبيِل هللِا عزَّ وجلَّ« -  2723

 حامد بن آدم كذبوه، وكذلك شيخة محمد بن الفضل بن عطية.# اإليماء:  
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عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي معشَر قريٍش، ال يَغلبنَّكم املَوايل على التجارِة، فإنَّ   -  2724

 . الربكَة يف التجارِة، فصاحُبها ال يَفتقُر، إال اتجر حالف مهني«
 حديث منكر[. ] # اإليماء:

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ بعَثين ملحمًة ومرمحًة، ومل يبعْثين   -  2726

   . اتجرًا وال زراعاً، وإنَّ شرَّ الناِس يوَم القيامِة التجاُر والزرَّاعوَن، إال َمن شحَّ على ديِنِه«
 (.1209لموضوعات )(: منكر. وهو في ا1570الضعيفة ) السلسلة #
 

نيا هو آتيِه ال حَمالَة، َمن   -  2727 عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ لكلِّ عبٍد رِزَقه يف الدُّ
   . رضَيُه بُورَك له فيه، وَمن مل يرَضُه مل يُباَرْك له فيه ومل َيَسْعُه«

كأنه موضوع، ال نعرف لمورق عن ابن عباس حديثًا   منكر جدا(: قال أبي: هذا حديث 117/  2قال ابن أبي حاتم في العلل )# اإليماء: 
 مسندًا. 

 
، عن أب ُمعيٍد حفِص بِن غيالَن، عن انفٍع، عن ابِن عمَر، وعن عطاٍء، عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ   -  2732 عن األوزاعيِّ

   .يتفرَّقا« صلى هللا عليه وسلم قاَل: »البيِّعاِن ابخلِياِر مامل
 (.7729نظر المسند الجامع )وحديث ابن عمر في الكتب الستة، ا في إسناده صاحب الترجمة لم أقف على حاله[.# اإليماء: ]

 
عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن كاَن عليِه َديٌن فُقضَي َديُنه فقد َأجزَأ عنه«، وقاَل يف   -  2737

 . احلجِّ والصياِم مثَل ذلكَ 
 دهثم بن قران متروك. # اإليماء: 

 
   . ٍء فهو َله«عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أسلَم على شي -  2740

 (.1716. وللحديث شواهد أوردها األلباني في اإلرواء )أبو حاتمعمرو بن هاشم لين، وشيخه سليمان ضعفه # اإليماء: 
 

 .عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رجٌل: اي رسوَل هللِا، إنَّ أب ماَت، أفُأعِتُق عنه؟ قاَل: »نَعم« -  2741
 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:

 
عن ابِن عباٍس، أنَّ رجاًل أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: إيّنِ نذرُت ِإن فتَح هللاُ عزَّ وجلَّ عليكم مكَة أْن   -  2745

َك وقْد وفَّيَت نذَرَك«  . آيَت البيَت فأُقبَِّل َأسفَل اأُلسُكفَِّة، فقاَل: »قبِّْل َقَدمي أمِّ
 (: إسناده تالف.1259)  # الروض البسام 



273 

 

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قَتَل ُمؤمناً ُمتعمدًا فجزاُؤُه جهنُم خالدًا ِفيها   -  2748

 وغضب هللاُ عليِه ولعنُه وأعدَّ له عذاابً عظيمًا« قاَل: فقيَل له: فإْن اتَب وآَمَن وعمَل صاحلاً؟ قاَل: »وأىنَّ له التوبُة!«. 
 (6580سفيان بن وكيع كان يلقن فيتلقن، وقد رفع هذا الحديث وأوقفه غيره انظر المسند الجامع )# اإليماء:  
 

 . عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا َأىب عليَّ يف َمن قتَل ُمؤمنًا« -  2749
 قال الدارقطني: يضع الحديث.  حصين بن مخارق  # اإليماء:

 
ارعنِي ابلدِم، وال جامُع املاِل ِمن   -  2751 عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يُعِجْبَك رَْحُب الذِّ

 . غرِي ِحلِِّه، فإنَّه ِإن َأعطى مل يُقبْل ِمنه، وما بقَي يكوُن زاَدُه إىل الناِر«
 علي الرحبي الحسين بن قيس متروك. أبو# اإليماء:  

 
عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما قاَل: َهَجت امرأٌة ِمن َبين َخْطَمَة النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ِهجاًء هلا، قاَل: فبلَغ  -  2752

أان اي رسوَل هللِا، وكانْت  ذلَك النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، فاشتدَّ عليِه ذلَك وقاَل: »َمن يل هِبا؟« فقاَل: رجٌل ِمن قوِمها: 
فدخلْت ِلرتيَُه، متَّارًة تبيُع التمَر، قاَل: فَأاتها فقاَل هلا: عنَدِك متٌر؟ فقالْت: نَعم، فأرْتُه متراً، فقاَل: أردُت أجوَد ِمن هذا، قاَل: 

ا به، قاَل: مث أَتى النيبَّ صلى هللا عليه  قاَل: ودخَل خلَفها، فنظَر مييناً وَشااًل فلم يَر إال ِخواانً، فعال به رأَسها حَت دَمَغه
   .وسلم، فقاَل: اي رسوَل هللِا ُكفيَتها، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »أَما إنَّه ال يَنتطُح فيها َعنزاِن«، فأرَسَلها مثالً 

 : موضوع.(6013الضعيفة ) # السلسلة
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ليَس على العبِد اآلِبِق إذا سرَق َقْطٌع، وال على   -  2756
» ميِّ  .الذِّ

 رفعه خطأ والصواب موقوف. قاله الدارقطني[. ] # اإليماء:
 

َُشيلَة قد تَتابَع فيها، فُأيَت   كاَن أبوعن ابِن عباٍس قاَل: ُأيَت النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ِبب َُشيلَة وهو سكراٌن، و  -  2758
 به النيبُّ صلى هللا عليه وسلم وهو يقوُل: 

 .. قد غويُت وما اهتديتُ .إْن كانْت مخرًا قد شربتُ 
 .. ال َسرقُت وال زَنيتُ .أبلْغ رسوَل هللِا أيّنِ 

يت ِمنها قضيتُ .ومل تبِق يل عرضاً   .. وال لذَّ
 ملثِلها أُقْل أتيتُ .. .مل تْدُعين يوماً ثقيفٌ 

فقبَض رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم قبضًة ِمن تراٍب فضرَب هِبا وجَهه، مث قاَل: »اضرِبوه«، فَضَربوه ابلثياِب والنعاِل  
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 وِبَيديهم وامِلتِّيِخ. 
 

، فجاَل يف العسكِر حَت أَتى ُحَجَر  -  2759 رسوِل هللِا صلى هللا  عن ابِن عباٍس قاَل: سكَر علقمُة بُن األعوِر السلميُّ
َغ  عليه وسلم فقَطَع َأطناهَبا، فقاَل: »َمن هذا؟« قَالوا: علقمُة بُن األعوِر ِسكرٌي ال يعقُل، فقاَل: »لِيأُخْذ رجٌل بيِده حَت يبل

 رَحَلُه«.
 ( من طريق ابن ركانة بسياق آخر4467هو عند أبي داود )# اإليماء: 

 
مكانِه هبَط عليه َمَلكاِن  وُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا جلَس الَقاضي يف  عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رس  -  2760

دانِه مامل َُيُْر، فإذا جاَر َعَرجا وتَ رَكاُه«   .يُرِشدانِه ويُوفِّقانِه وُيسدِّ
 : موضوع.(2539الضعيفة ) # السلسلة

 
عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »يَنبغي للقاِضي َأن َيكوَن فيه مخُس خصاٍل: َأن َيكوَن   -  2761

 . فقيهاً عاملاً، ويسأَل َأهَل الفقِه والعلِم، ويكفَّ يَده عن اأَلخِذ، وَيكَم بنَي اخَلصمنِي، وال خياَف يف هللِا لومَة الئٍم«
 إسناده زياد بن مغيث لم أعثر له على ترجمة[. في ] # اإليماء:

 
عن ابِن عباٍس قاَل: بعَث النيبُّ صلى هللا عليه وسلم علياً إىل اليمِن، فقاَل: »علِّْمهم الشرائَع واقِض بيَنهم«،   -  2762

َتِم واملَُزفَّتِ قاَل: ال علَم يل ابلقضاِء، قاَل: فدفَع يف صدرِِه وقاَل: »اللهمَّ اهِده للقضاِء«، فنهاُهم عن ال ابِء واحلَن ْ  . دُّ
 إسناده ضعيف[.  ] # اإليماء:

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أكرِموا الشهوَد، فإنَّ هللَا َيستخرُج هِبم احلقوَق وَيدفُع  -  2763

   .هِبم الظلَم«
 (: منكر.2898الضعيفة ) # السلسلة

 
ُ فَ يَ ْغِفُر ِلَمْن َيَشاُء  عن ابِن عباٍس أنَّه قاَل يف هذه اآليِة: }َوِإْن تُ ْبُدوا َما يف أَنْ ُفِسُكْم َأْو  -  2765 ُُتُْفوُه َُيَاِسْبُكْم ِبِه اَّللَّ

ُب َمْن َيَشاُء{ ]البقرة:   . [ قاَل: نزلْت يف ِكتمان الشهادِة وإقاَمِتها284َويُ َعذِّ
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
هادِة فقاَل: »َهل َترى الشمَس؟ َعلى ِمثِلها   -  2766 عن ابِن عباٍس، أنَّ رجاًل سأَل النيبَّ صلى هللا عليه وسلم عن الشَّ

   . فاشَهْد أو دَْع«
 (.2667(، واإلرواء )2926) الضعيفة # السلسلة



275 

 

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قدَم غرمياً له إىل سلطاٍن لُيحلَِّفه، فعلَم أنَّه َيلُف   -  2767

 .ابهلِل ابطاًل فرتَكه إجالاًل له وإعظاماً َأن ال َُيلَفه ابطاًل، مل يرَض هللاُ له مبنزلٍة دوَن منزلِة إبراهيَم«
 تروك وكذبه ابن معين.عمرو بن جميع م# اإليماء: 

 
ُس أُمٌة ال يُعطى الضعيُف فيهم حقَّه« -  2769  . عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كيَف تُقدَّ

 المليكي ضعيف. عبد الرحمن# اإليماء: 
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن مائدٍة عليها أربُع خصاٍل إال ُأكملْت: إذا   -  2771
   .أكَل قاَل: بسِم هللِا، وإذا فرَغ قاَل: احلمُد هلِل، وكثُرْت عليها األَيدي، وكاَن أصُلها حالاًل«

 : كذاب خبيث[. ، وعمرو بن جميع قال ابن معينحديث موضوع# اإليماء: ]
 

ُن اخلُُلَق« -  2774 ُن الوجَه وَُيسِّ  . عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أكُل اللحِم َُيسِّ
 : موضوع.(1139الضعيفة ) # السلسلة

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ملَّا أهبَط هللاُ آدَم عليه السالم إىل األرِض كاَن أوَل ما  -  2775

ْبُق«  . أكَل ِمن مثارِها الن َّ
  بشيء. بكار ليس( وقال: هذا حديث ال يصح، قال يحيى بن معين: بكر بن 1088وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )# اإليماء: 

 (: منكر.6192وقال األلباني في الضعيفة )
 

وَد« -  2776    . عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُكلوا التمَر على الريِق فإنَّه يَقتُل الدُّ
 : موضوع.(232الضعيفة ) # السلسلة

 
بَن عمَر عن نبيِذ اجلَرِّ األخضِر، قاَل: حراٌم، فرتَك يَده  عبد هللاعن جماهٍد قاَل: جاَء رجٌل ِمن أهِل الكوفِة فسأَل   -  2779

بِن عمَر! قاَل: ِمن أيِّ أمرِه أعجُب؟ قاَل: سألُته عن نبيِذ اجلَرِّ األخضِر   عبد هللاِمن وأتى ابَن عباٍس فقاَل: أال تعجُب 
تا إْن كذبُت على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم إْن مل َأكن  فقاَل: حراٌم! قا َل: فوضَع ُأصبعيِه يف ُأذنيِه وقاَل: وإال فُصمَّ

 .مسعُته يقوُل: »املََدُر كلُّه حراٌم، أسوُدُه وأبيُضُه وأمحُرُه«
 مياح بن سريع قال الذهبي: مجهول وله مناكير. # اإليماء: 
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ِمن ُسؤِر أخيِه، فما شرَب  عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ِمن التواضِع َأن يشرَب الرجُل  -  2781
   .رجٌل سؤَر أخيِه إال ُكتَب له سبعوَن حسنًة، وحُميْت عنه سبعوَن خطيئًة، ورُفعْت له سبعوَن درجًة«

 : موضوع.(79الضعيفة ) # السلسلة
 

 باٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم شرَب ماًء وهو يطوُف ابلبيِت. عن ابِن ع -  2782
 هو في الصحيح بلفظ: سقيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من زمزم، فشرب قائمًا، واستسقى وهو عند البيت # اإليماء: 

 
   .عن ابِن عباٍس قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن ذابئِح َنصارى العربِ  -  2783

 ضعيف. :(2351) الضعيفة # السلسلة
 

بيحِة َأن تُفرَس، يَعين َأن تنخَع قبَل أْن متوتَ  -  2784    . عن ابِن عباٍس قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن الذَّ
 ضعيف. :(4717) الضعيفة # السلسلة

 
ِه، فإذا خرَج فاذحْبُه لِيسيَل ما  -  2785 عن ابِن عباٍس، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »ذكاُة اجلننِي ذكاُة أمِّ

 .يف بطِنِه«
 حديث ضعيف[. ] # اإليماء:

 
  .عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َأَمر بقتِل الكالِب يف اإلحراِم واحلرمِ  -  2788

 [.  إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

عن ابِن عباٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما ِمن نفقٍة بعَد صلِة الرحِم أعظُم عنَد هللِا عزَّ وجلَّ   -  2790
 ِمن َهراقِة دٍم«. 

 (: منكر. 6347الضعيفة ) # السلسلة
 

 . هللا عليه وسلمعن ابِن عباٍس قاَل: ُكنا نَتزوُد حلوَم اأَلضاحي إىل املدينِة مع رسوِل هللِا صلى  -  2791
 (. 2447مرفوعًا، انظر المسند الجامع )  عبد هللاهو في الصحيح من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن # اإليماء:  

 
َق بوزِن شعرِِه   -  2793 عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم عقَّ عن احلسِن كبشاً، وأمَر برأِسِه فحلَقه وتصدَّ

 فضًة، وكذلَك احلسنُي أيضاً.
 (: هذا إسناد ضعيف. 380/ 4قال األلباني في اإلرواء )# اإليماء:  
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ا َمنجاٌة لكم  -  2794 عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عقُّوا عن َأوالدِكم، فإهنَّ
   .ِمن كلِّ آفٍة«
 ال يصح، ويبدو أن اآلفة فيه هو األنباري الذي لم نجد له ذكرًا في كتب التراجم[.  حديث موضوعهذا # اإليماء: ]

 
عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الغريُب إذا مرَض فنظَر عن مييِنِه وَشالِِه  -  2796

َر« َم ِمن ذنِبه وما أتخَّ    .وِمن أماِمه وِمن خلِفه فلم يَر أحدًا يعرفُُه غفَر هللاُ له ما تقدَّ
 ضعيف. :(3966) الضعيفة # السلسلة

 
عن عكرمَة، عن ابِن عباٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن كفَل يتيماً له أو لغريِِه وجبْت له اجلنُة  -  2799

   . إال َأن يكوَن عمَل عماًل ال يُغفُر، وَمن ذهبْت َكرميتاُه وجبْت له اجلنُة إال َأن يكوَن عمَل عماًل ال يُغفُر له«
 ن متروك، والراوي عنه وثق وضعف.داود بن الزبرقا# اإليماء: 

 
ا َأحرَم   -  2800 عن ابِن عباٍس قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا وجَد شيئاً احتَجَم، فخرَج مرًة إىل مكَة، فلمَّ

 وذكَر حديث أنَّ امرأًة يهوديًة َأهدْت لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم.  .. .وجَد شيئاً احتَجمَ 
 ( 6408هو محرم من وجع كان به، انظر المسند الجامع )الصحيح من طريق عكرمة عنه: احتجم و  اإليماء: في# 
 

عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن احتجَم يوَم االربعاِء والسبِت   -  2801
ضَع  فأصابَه داٌء فال يلوَمنَّ إال نفَسه، وَمن اغتسَل مباِء الشمِس فأصابَه َوَضٌح فال يلوَمنَّ إال نفَسه، وَمن ابَل يف ُمستنقٍع مو 

يلوَمنَّ إال نفَسه، وَمن انَم ويف يِدِه َغَمُر  واٌس فال يلوَمنَّ إال نفَسه، وَمن َتعرَّى يف غرِي ِكنٍّ فُخسَف به فال وضوئِِه فأصابَه وس
التِه  الطعاِم فأصابَه َلَمٌم فال يلوَمنَّ إال نفَسه، وَمن انَم بعَد العصِر فاخُتِلَس عقُله فال يلوَمنَّ إال نفَسه، وَمن َتشبَك يف ص

   .زَحرٌي فال يلوَمنَّ إال نفسه«فأصابَه 
 إسناده شديد الضعف[. # اإليماء: ]

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن عبٍد مؤمٍن ينظُر إىل صاحِب بالٍء ما كاَن ِمن   -  2803

ِمن ذلَك البالِء،   بالئِه فيحمُد هللَا على عافيِتِه، مث يقوُل: اللهمَّ عاِفين مما ابتليَتُه، ومَتْم عليَّ نعمَتَك، إال َعافاُه هللاُ عزَّ وجلَّ 
   .لْن يُبتلى به أبدًا«ف

 (: ناشب قال البخاري منكر الحديث، وضعفه الدارقطني، وجعفر بن محمد لم أظفر بترجمة له. 1592)  # الروض البسام
 

عن جماهٍد، عن ابِن عباٍس، أنَّ رجاًل قاَل للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم: إيّنِ ألحبُّ اجلماَل، حَت إيّنِ ألحُب أْن   -  2804
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 .الَقِة َسوطي، قاَل: »إنََّك ما مل تسفه احلقَّ وَتغِمص الناَس فإنَّ اجلماَل حسٌن، إنَّ هللَا مجيٌل َيبُّ اجلماَل«يكوَن يف ع
 إسناده ضعيف[.  ] # اإليماء:

 
عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »بيَنما رجٌل فيَمن كاَن قبَلكم ُمسبٌل ِإزارَه ُمعجٌب بنفِسِه،   -  2805

 . القيامِة«ِإذ َخسَف هللاُ به األرَض، فهو يَتجلَجُل فيها إىل يوِم 
 متكلم فيه. # اإليماء: سويد بن سعيد

 
عن ابِن عباٍس قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يلبُس قميصاً فوَق الكعبنِي مستوَي الُكمنِي ِبطراِف   -  2806

  .أصابِعهِ 
  ضعيف جدًا. (: 2457الضعيفة ) السلسلة #
 

َأعطاها علّياً فلِبَسها، فقاَل له  عن ابِن عباٍس قاَل: ُأهدَي للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم ُحلُة حريٍر، فلبَسها مرًة مث  -  2808
   .النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ال َأرضاها لَك«، قاَل: فما َأصنُع هبا؟ قاَل: »َشقِّْقها مُخُرًا لِنساِئَك«

 ضعيف.مسلم بن كيسان األعور # اإليماء: 
 

 .عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أحسُن ما غريَُّْت به الشيَب احلِناُء والَكْتُم« -  2812
 إسناده جيد[. ] # اإليماء:

 
عن ابِن عباٍس قاَل: ُكنا ِنساَءان خَيتِضنْبَ َأحسَن اخِلضاُب، خَيتِضنْبَ بعَد صالِة الصبِح، ويَغِسْلَنه قبَل صالِة الظهِر،  -  2814

 وخَيتِضنْبَ بعَد صالِة العشاِء، ويَغِسْلَنه قبَل صالِة الصبِح. 
 

ينِ  -  2815    .عن ابِن عباٍس قاَل: َأْخُذ الشارِب ِمن الدِّ
 إسناده ضعيف[.  ] اإليماء:# 
 

   . عن عكرمَة، عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اخلِتاُن للرجاِل ُسنٌة، وللنساِء مكرمٌة« -  2816
 ضعيف. :(1935) الضعيفة # السلسلة

 
   .عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الصورُة الرأُس، فإذا ُقطَع الرأُس فال صورَة« -  2817

 (.1921ضعيف اإلسناد من هذا الوجه[. وانظر الصحيحة )# اإليماء: ] 
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عن حممِد بِن املنكدِر، عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أصبَح ُمرضياً لوالديِه أو   -  2819
 أحِدمها أصبَح له ابابِن َمفتوحاِن إىل اجلنِة، وَمن أصبَح ُمسخطاً لوالديِه أو أحِدمها أصبَح له ابابِن َمفتوحاِن إىل الناِر«. 

 عيف[.  الحديث ض] # اإليماء:
 

عن ابِن عباٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما ِمن ولٍد ابرٍّ ينظُر إىل والديِه نظرَة رمحٍة إال َكتَب هللاُ  -  2821
  .له بكلِّ نظرٍة حجًة مربورًة«، قَالوا: وإْن نظَر كلَّ يوٍم مئَة مرٍة؟ قاَل: »نَعم، هللاُ أكثُر وأطيُب«

 ذا الوجه[. ضعيف اإلسناد من ه# اإليماء: ] 
 

بِن عباٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ الرِبَّ وصلَة الرحِم يُ ْعِمراِن الدايَر، ويَزيداِن يف   عبد هللاعن  -  2823
 .األعماِر، ويُ ْثرايِن األمواَل، ولو كاَن القوُم ُفجارًا«

 ضعيف. :(2984) الضعيفة # السلسلة
 

عن ابِن عباٍس، أنَّ رجاًل أَتى رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: أيُّ العباِد أحبُّ إىل هللِا عزَّ وجلَّ؟ قاَل:   -  2829
»أنصُفهم للناِس، وإنَّ ِمن أحبِّ األعماِل إىل هللِا عزَّ وجلَّ سرورًا ُتدخُله على مسلٍم، أو َتكشف عنه ُكربًة، أو َتقضي عنه  

املسجِد، وَمن كفَّ غضَبه سرَت   عنه جوعًة، وأَلن أمشَي مع أٍخ يل يف حاجٍة أحبُّ إيلَّ ِمن اعتكاِف َشهريِن يف َديناً، أو َتسد 
يُثبَتها  هللاُ عورَته، وَمن كظَم غيظَه ولو شاَء َأن مُيضَيه ألمضاُه مأَل هللاُ قلَبه أمناً وإمياانً، وَمن َمشى مع أٍخ له يف حاجٍة حَت 

  .دميِه يوَم َتزوُل األقداُم«ثبََّت هللاُ قَ 
 . [اسناده واه جدا]# اإليماء:  

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أدخَل على مؤمٍن سرورًا فقد سرَّين، وَمن سرَّين   -  2830

ه الناُر أبدًا«  .فقد اُتَذ ِعندي عهدًا، وَمن اُتَذ ِعندي عهدًا فلن متسَّ
 (. 851أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )# اإليماء:  

 
املسلِم فرحاً أو ُسرورًا يف داِر  عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أدخَل على أخيِه  -  2831

نيا، فإ نيا خلَق هللاُ عزَّ وجلَّ ِمن ذلَك َخلقاً يدفُع به عنه اآلفاِت يف الدُّ ذا كاَن يوُم القيامِة كاَن ِمنه قريباً، فإذا مرَّ به هوٌل الدُّ
نيا«    . يُفرقُه قاَل: ال َُتْف، فيقوُل له: َمن أنَت؟ فيقوُل: أان الفرُح أو السروُر الذي َأدخلَته على أخيَك يف داِر الدُّ

 نس بن وصيف مجهول. ( وقال: هذا حديث ال يصح، ومؤ 849أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )# اإليماء: 
 

عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ خلَق خلقاً حلوائِج  -  2832
 الناِس يَفزُع الناُس إليهم يف حواِئِجهم، هم اآلِمنوَن ِمن عذاِب هللِا عزَّ وجلَّ«.
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قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا خلَق خلقاً   قاَل:عن جابر بن مسرة، عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما  ويف رواية
 حلوائِج الناِس يفزُع الناُس إليهم يف حواِئِجهم، هم اآلِمنوَن غدًا ِمن عذاِب القرِب«. 

 إسناده مظلم[.  ] # اإليماء:
 

يَن لنفِسِه، وال  عن ابِن عباٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا ع -  2833 زَّ وجلَّ استَخصَّ هذا الدِّ
   .يصلُح إال خَبصلتنِي فأكرِموه هبما: السخاُء وحسُن اخللِق، وإنَّ ِمن متاِم ُحسِن اخللِق كرَم اجلواِر«

 (: إسناده تالف. 1075)  # الروض البسام
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ جواٌد َيبُّ اجلوَد، وَيبُّ معايَل   -  2834
يبِة يف اإلسالِم، وحامُل القرآِن غ رُي الغايل  األخالِق ويُبغُض َسْفَساَفها، وِمن تعظيِم جالِل هللِا َأن ُُيلَّ اإلماُم املقسُط، وذو الشَّ

   .وال اجلايف َعنه«ِفيه 
 أبو عصمة نوح بن أبي مريم كذبوه. # اإليماء: 

 
عن أب هاشٍم الرفاعيِّ قاَل: قاَم وكيٌع لسفياَن فأنكَر عليه قياَمه إليه، فقاَل: أتُنكُر عليَّ ِقيامي إليَك وأنَت  -  2835

ثتين عن َعمرو بِن ديناٍر، عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ ِمن إجالِل هللِا عزَّ وجلَّ إجال َل حدَّ
يبِة ا  ملسلِم«. ذي الشَّ

 . قاَل: فأخَذ سفياُن بيِدِه فأقعَده إىل جانِبه
 ضعيف بهذا اإلسناد[. ]  # اإليماء:

 
اٌس، وَأدُب السوِء كعرِق  -  2838 عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الناُس معادُن، والِعرُق دسَّ
   .السوِء«

 ضعيف. :(2047) الضعيفة # السلسلة
 

عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ثالٌث َمن ُكن فيه آواُه هللاُ يف َكَنِفه،   -  2839
َضب ونشَر عليه رمحَته، وأدخَله يف حمبَّتِه«، قيَل له: َمن ذا اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »َمن إذا ُأعطَي شكَر، وإذا َقدَر َغفَر، وإذا غ

 . َفرَتَ«
 : موضوع. (5478( )587الضعيفة ) السلسلة #

 
عن سعيِد بِن جبرٍي، عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »املُهلكاُت ثالٌث: إعجاُب املرِء   -  2840
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   .بنفِسه، وُشحٌّ مطاٌع، وَهوى ُمضلٌّ، فاتَّقوا هللَا«
 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]

 
صلى هللا عليه وسلم: »ثالٌث مهلكاٌت: ُشحٌّ ُمطاٌع،  عن حممِد بِن كعٍب، عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا  -  2841

 . وَهوى ُمتبٌع، وعجُب كلِّ ذي رأٍي برأِيه«
 بن ميمون الظاهر أنه المدني مولى القاسم وهو ضعيف.   ى(: وعيس415/ 4الصحيحة ) # السلسلة

 
ِمن ستٍة وعشريَن   والصمُت جزءٌ عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »التؤدُة واالقتصاُد  -  2842

   .جزءًا ِمن النبوِة« 
 بحر بن كنيز ضعيف.# اإليماء: 

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أنعَم على قوٍم نعمًة فلم َيشكروها فَدعا عليهم   -  2843

 اسُتجيَب له«. 
اه غيره، وفي ترجمته أخرجه العقيلي )# اإليماء:  بن   الحميد عبد بن حميد و  أبو عمرو( وقال: و 299/  4نصر بن قديد كذبه ابن معين ومشَّ

 أنس مجهوالن جميعًا، والحديث غير محفوظ.
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا قاَل العبُد ألخيِه خريًا فقد ابلَغ يف الثناِء، وهو   -  2844
 قوُل ورقَة بِن نوفٍل«، وذكَر مثَله 

 الحديث، وطلحة بن عمرو متروك[.. اتهمه ابن عدي بسرقة .النضر بن طاهر] # اإليماء: 
 

   .عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم صنَع إىل رجٍل معروفاً، فقبََّل َيَده مخَس مراتٍ  -  2845
 بن مالك بن مغول[. عبد الرحمنإسناده موضوع، آفته ] # اإليماء:

 
عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن روََّع مؤمناً لعنْتُه مالئكُة هللِا عزَّ   -  2846
 وجلَّ«.

 
 عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليَس ابلكاذِب َمن قاَل خريًا أو مَنا خريًا أو نشَر«.  -  2848

 
ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن اغِتيَب عنَده َأخوه املسلُم فنَصَره وهو يقدُر على  عن  -  2849
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نيا واآلخرِة«.   نصرِِه نَصَره هللاُ يف الدُّ
 إسناده واه بمرة[ # اإليماء: ] 

 
خيِّ وزَلِة العامِل  -  2850 عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »جَتاَوزوا عن ذنِب السَّ

لطاِن العادِل، فإنَّ هللَا أيُخُذ ِبَيديهم كلَّما عثَر عاثٌر ِمنهم«    .وَسطوِة السُّ
   زع في ذلك[.إسناده شديد الضعف، وقد حكم عليه بالوضع، ونو ] # اإليماء:

 
ُيساِمُره، فجعَل حممُد بُن كعٍب  عبد العزيزعن َعمرو بِن املهاجِر قاَل: قدَم حممُد بُن كعٍب الُقرظيُّ على عمَر بِن  -  2854

أنَت غرُر  َُيدُّ إليه النظَر، فقاَل له عمُر: ما يل أراَك حُتدُّ إيلَّ النظَر اي حممُد؟ فقاَل: اي أمرَي املؤمننَي، َعهدي بَك ابملدينِة و 
يف القرِب بعَد اثلثٍة، وقْد وقعْت َعيناي  اللوِن، ظاهُر الدِم وهيأُتَك غرُي هذه اهليئِة، فقاَل عمُر: كيَف بَك اي حممُد لو رأيَتين 

ثين حديَث ابَن عباٍس أنَّه مسَع النيبَّ صلى هللا علي ه وسلم  على َوجنيتَّ، وساَل َفمي قيحاً ودماً، رأيَتين أشدَّ تغريًا، اي حممُد حدِّ
 يقوُل: »أشرُف اجملالِس ما اسُتقِبَل به القبلُة«. 

 
   . صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن َحُسن ظنُّه ابلناِس كثُرْت نداَمُتُه«عن ابِن عباٍس، عن رسوِل هللاِ  -  2855

 (: باطل. 1152وقال األلباني في الضعيفة ) (: إسناده واه.1168)  # الروض البسام
 

عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ الرجَل ال يزاُل يُزاُد يف صحِة رأِيِه ما نصَح  -  2857
 . ِلمسَتشريِِه، فإذا غشَّ ُمستشريَُه سَلَبُه هللاُ تعاىل صحَة رأِيه«

 (: ضعيف.1449) ضعيف الجامع# 
 

   .عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُمشيُع الفاحشِة كراِكِبها« -  2858
 إسناده شديد الضعف[. # اإليماء: ]

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »النظُر إىل الوجِه احلسِن َُيلو البصَر، والنظُر إىل   -  2860

 . الوجِه القبيِح يُورُث الكلَح« 
 : موضوع.(132الضعيفة ) # السلسلة

 
ى ابمِسي فال -  2862    . َيكَتين بُكنييت« عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن تسمَّ

 . إسناده ضعيف لضعف أشعث[. .صحيح]  # اإليماء:
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عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إذا أنَت رفقَت أصبَت أو كدَت ُتصيُب، وإذا أنَت   -  2863

 .استعجلَت أخطأَت أو ِكدَت ُُتطُئ«
 ضعيف جدًا.  (: 2419الضعيفة ) # السلسلة 

 
عن ابِن عباٍس قاَل: مرَّ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم حبساَن بِن اثبٍت وقد رشَّ فناَء ُأطُِمه ومعه أصحابُه  -  2865

ا مرَّ النيبُّ  ماَطنِي بنَي القوِم وهي تُغنِّيهم، فلمَّ  صلى هللا عليه  مِساطني، وجاريٌة هلم يقاُل هلا: سريين َمعها ِمْزَهُرها ُتتلُف بنِي السِّ
 ينَههم، فانَتهى إليها وهي تقوُل يف غنائِها: ومل أيمْرهم ومل وسلم 

 .. إْن هلوُت ِمن حرجِ .هْل عليَّ وََيكما
َم َرسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وقاَل: »ال حرَج إْن شاَء هللُا«بفت  .سَّ

 (. 1576أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 
 

   .عن ابِن عباٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »بُعثُت هبدِم امِلزماِر والطبِل« -  2866
   إسناده ضعيف.(: 1237)  # الروض البسام

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خرُي يوٍم طُلبْت فيه احلوائُج يوُم السبِت، وخرُي يوٍم   -  2870

ه البناُء  احُتجَم فيه يوُم األحِد، وخرُي يوٍم ِصيَم فيه يوُم االثننِي، وخرُي يوٍم بيَع فيه واقُتضَي يوُم الثالاثِء، وخرُي يوٍم ُبيَن في
  يه الغرُس يوُم األربعاِء، وخرُي يوٍم ُسوِفَر فيه وُعقدْت فيه األلويُة يوُم اخلميِس، وَدُعوا أشغاَلكم يوَم اجلمعِة فإنَّه يومُ وُغرَس ف

   .صالٍة وهتجٍد«
 إسناده مظلم[. ] # اإليماء:

 
 . عن ابن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كتَب إىل َحرِب تيماَء فسلََّم عليهِ  -  2871

 . (6556صححه ابن حبان )# اإليماء: 
 

عن ابِن عباٍس قاَل: خرَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم على قوٍم ِمن أصحاِبه جلوساً، فقاَل: »ما أجَلَسكم؟«   -  2873
رًا، وإنَّ هلِل َملَ  روا يف عظمِة ربِّكم، فإنَّ يف ما خلَق ُمتَ َفكَّ كاً يُقاُل له  قَالوا: جَلْسنا نَتفكُر يف عظمِة ربِّنا، فقاَل: »ال َتفكَّ

فلى، قد َمَرَق رأُسه ِمن السماِء السابعِة، وهي سبُع   إسرافيُل، زاويٌة ِمن َزوااي العرِش على كاِهِله، وَقدماُه يف األرِض السُّ
   .مسواٍت«

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
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عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ملَّا ُأسرَي ب إىل السماواِت رأيُت فيها   -  2874
نيا ديكاً له زَغٌب أخضُر وريٌش أبيُض، ريُشه كأشدِّ  عجائَب ِمن عباِد هللِا وِمن خلِقه، ِمن ذلَك أيّنِ رأيُت يف السماِء الدُّ

فلى، ورأُسه عنَد عرِش بياٍض، وزََغُبه حتَت  ، وإذا رِجاله يف ُُتوِم األرِض السابعِة السُّ ريِشه أخضُر كأشدِّ خضرٍة رأيُتها قطُّ
  الرمحِن جلَّ جاللُه، َمثينٌّ عنُقه حتَت العرِش، له َجناحاِن يف ِمنكبنِي إذا نَشَرمها جاوَز املشرَق واملغرَب، فإذا كاَن يف بعضِ 

َق هبما ابلتسبيِح هلِل يقوُل: سبحاَن امللِك القدوِس، هللِا الكبرِي املتعاِل، ال إلَه إال هللاُ احليُّ القيوُم،  الليِل نشَر َجناحيِه وَخف
وَخفقْت ِبجنَحِتها وأخذْت يف الصراِخ، فإذا سكَت ذلَك الديُك يف السماِء  فإذا فعَل ذلَك سبَّحْت ِديكُة األرِض كلُّها 

يكُة يف األرِض، فإ ذا كاَن يف بعِض الليِل نشَر َجناحيِه فجاوَز املشرَق واملغرَب وخفَق هبما وصرَخ ابلتسبيِح هلِل عزَّ َسكَتت الدِّ
حْت  وجلَّ يقوُل: سبحاَن هللِا العليِّ العظيِم، سبحاَن هللِا العزيِز القهاِر، سبحاَن هللِا ِذي العرِش الرفيِع، فإذا فعَل ذلَك سبَّ 

يكُة يف األرِض،  ِديكُة األرِض كلُّها وَخفقْت  ِبجنَحِتها وأخذْت يف الصراِخ، فإذا سكَت ذلَك الديُك يف السماِء َسكَتت الدِّ
يكُة يف األرِض ُُياوبْ َنُه ابلتسبيِح هلِل عزَّ وجلَّ، فُقلْن مثَل قوِلِه األولِ   «.مث إذا صاَح ذلَك الديُك يف السماِء صاَحت الدِّ

   .»فلم أزْل منُذ رأيُت ذلَك الديَك ُمشتاقاً إىل َأن َأراُه الثانيَة«قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: 
 ، ولفظه موضوع[.  اسناده واه جدا# اإليماء: ]

 
عن جماهٍد، عن ابِن عباٍس وابن عمر قاال: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هلِل عزَّ وجلَّ تسعًة وتسعنَي  -  2878

 امساً، مئًة غرَي واحٍد، َمن َأحصاها دخَل اجلنَة، وهي يف القرآِن«.
 . . « .ويف روايِة ابِن حجٍر: »هلِل تسعٌة وتسعوَن امساً 

 البخاري متهم، ونصر بن طريف متروك، وليث بن أبي سليم ضعيف. أبو حذيفة إسحاق بن بشر# اإليماء: 
 

 . عن ابِن عباٍس: ُسئَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: أيُّ الليِل أجوُب دعوًة؟ قاَل: »جوُف الليِل« -  2879
 جناب الكلبي ضعيف، والضحاك لم يلق ابن عباس. اتهمه الدارقطني، وأبو حصين بن مخارق  # اإليماء:

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن يوٍم وال ليلٍة إال وهلِل عباٌد يُعتُقهم ِمن الناِر،   -  2880

   .وما ِمن مسلٍم إال وَله عنَد هللِا كلَّ يوٍم دعوٌة مستجابٌة«
 . عصمة بن محمد بن فضالة متروك# اإليماء: 

 
: دعوُة املظلوِم حَت يَنتصَر،  عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ صل -  2882 ى هللا عليه وسلم قاَل: »مخُس دعواٍت ُيستجاُب هلنَّ

 . ودعوُة احلاجِّ حَت َيصُدَر، ودعوُة اجملاهِد حَت يَقُفَل، ودعوُة املريِض حَت َيربَأ، ودعوُة األِخ ألخيِه بظهِر الغيِب«
 : موضوع.(1364الضعيفة ) # السلسلة
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ته بنَت  عبد هللاعن  -  2884 ،  عبد املطلبقاَل: كنُت مع النيبِّ صلى هللا عليه وسلم وأان ابُن مثاِن سننَي وهو يريُد عمَّ
«، قلُت: لبيَك اي رسوَل هللِا، قاَل: »أال  عبد هللاقاَل: فوقَف يف طريِقِه على شجرٍة قد يبَس َورقُها وهو يَتساقُط، فقاَل: »اي 

الذنوَب عن َبين آدَم كتساُقِط الورِق عن هذه الشجرِة؟« قاَل: قلُت: بَلى اي رسوَل هللِا، َِبب وأُمي أنَت،  أُنبئَك مبا ُيساِقُط 
ن الباقياُت الصاحلاُت املُنجياُت املُعقباُت«  . قاَل: »قوُل سبحاَن هللِا، واحلمُد هلِل، وال إلَه إال هللاُ، وهللاُ أكرُب، فإهنَّ

 (: إسناد مظلم. 789/ 7الصحيحة ) # السلسلة
 

قاَل: »يَلتقي اخلضُر وإلياُس يف   -قاَل: وال أعلُمه إال مرفوعاً إىل النيبَّ صلى هللا عليه وسلم    -عن ابِن عباٍس  -  2885
وُق  كلِّ عاٍم يف املوسِم، فيحلُق كلُّ واحٍد ِمنهما رأَس صاحِبه، ويتفرَّقان عن هؤالِء الكلماِت: بسِم هللِا، ما شاَء هللاُ، ال يس 

َل وال قوَة إال اخلرَي إال هللاُ، ما شاَء هللاُ، ال يصرُف السوَء إال هللاُ، ما شاَء هللاُ، ما كاَن ِمن نعمٍة فِمن هللِا، ما شاَء هللاُ، ال حو 
 ابهلِل«.

ِق والسرِق، قاَل: وَأحسُبه  قاَل: وقاَل ابُن عباٍس: َمن قاهلنَّ حنَي يصبُح وحنَي مُيسي ثالَث مراٍت َأمََّنه هللاُ ِمن الغرِق واحلر 
لطاِن واحليِة والعقربِ   .قاَل: وِمن الشيطاِن والسُّ

 : موضوع.(6251الضعيفة ) # السلسلة
 

عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن قاَل عنَد مناِمه: اللهمَّ ال ُتؤِمنَّا مكَرَك، وال تُنِسنا   -  2888
ونسأَلَك   ِذكَرَك، وال هَتِتْك عنَّا ِسرتَك، وال جتعْلنا ِمن الغافلنَي، اللهمَّ ابعْثنا يف أحبِّ الساعاِت إليَك حَت َنذكَرَك فتذُكَران، 

نا، وندعوَك فتستجيَب لنا، ونستغفَرَك فتغفَر لنا، إال بعَث هللاُ َمَلكاً يف أحبِّ الساعاِت إليه فيوِقظُه، فإْن قاَم وإال صعَد فُتعط
  ه مَلكٌ املَلُك فيعبُد هللَا يف السماِء، مث يعرُج إليِه َمَلٌك آخُر فيوِقظُه، فإْن قاَم وإال صعَد املَلُك فقاَم مع صاحِبه، ويعرُج إلي

ه ثواَب آخُر فيوِقظُه، فإْن قاَم وإال صعَد املَلُك فقاَم مع صاحِبه، فإْن قاَم بعَد ذلَك وَدعا اسُتجيَب له، فإْن مل يقْم َكتَب هللاُ ل
   . أولئَك ِمن املالئكِة«

 الحديث ضعيف[. # اإليماء: ]
 

عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َدعا بدعوِة ذي النوِن اسُتجيَب   -  2890
   . [87له«، مث قرَأ: }اَل ِإَلَه ِإالَّ أَْنَت ُسْبَحاَنَك ِإيّنِ ُكْنُت ِمَن الظَّاِلِمنَي{ ]األنبياء: 

 ضع. اتهمه الدارقطني بالو  # اإليماء: حصين بن مخارق 
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »جاَءين جربيُل عليه السالم بدعواٍت، فقاَل: إذا نزَل  -  2891
ْمهن مث َسْل حاجَتَك: اي بديَع السمواِت واألرِض، اي ذا اجلالِل واإلكراِم، اي كاشَف الَبلوى، اي   بَك أمٌر ِمن أمِر ُدنياَك فقدِّ

 جُميَب املُضطريَن، اي إلَه العاَلمنَي، بَك أَنزلُت حاَجيت، وأَنت عاملٌ هبا فاْقِضها«. أرحَم الرامحنَي، اي
فال وكاَن صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »اللهمَّ اغفْر يل فإنََّك إْن غفرَت يل فال ُمعذَب، وإْن هديَتين فال ُمضلَّ يل، وإْن َرزْقتين 
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ن ِسواَك«حمرَم يل، وَأغِنين حبالِلَك عن حراِمَك،   . وبفضِلَك عمَّ
 : موضوع.(5298الضعيفة ) # السلسلة

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »اللهمَّ إيّنِ أعوُذ بَك ِمن زواِل نعمِتَك، وَفْجَأِة نِقمِتَك،   -  2895

 .وحَتويِل عافيِتَك، ومجيِع سخِطَك«
 صحيح[. ]  # اإليماء:

 
سالَم عليَك فكيَف الصالُة عليَك؟  عن ابِن عباٍس قاَل: قَالوا: اي رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قد َعَرفنا ال -  2898

قاَل: »ُقولوا: اللهمَّ صلِّ على حممٍد وعلى آِل حممٍد، وابرْك على حممٍد وعلى آِل حممٍد، كما صليَت وابركَت على إبراهيَم  
 . وآِل إبراهيَم، إنََّك محيٌد جميٌد«

 ومنكر من حديث ابن عباس[.  إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ صلواِت هللِا على النيبِّ مغفرتُُه، ألنَّ هللَا عزَّ وجلَّ   -  2900
   .قاَل ذكَر كلمًة، فأمَّا صالُة الناِس على النيبِّ فهي االستغفاُر« 

 نهشل بن سعيد متروك. والضحاك لم يسمع من ابن عباس.# اإليماء: 
 

 . عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الندُم توبٌة«  -  2901
   بن أبان متروك، ويحيى بن عمرو ضعيف. عبد العزيز# اإليماء: 

 
  .عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ اجلنَة لكلِّ اتئٍب، والرمحَة لكلِّ واقٍف« -  2902

 ضعيف جدًا.  (: 2890الضعيفة ) # السلسلة
 

  عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »نزَل القرآُن على سبعِة أحرٍف، فخمسٌة ِمنها يف هوازَن«، -  2905
 قيَل: أيُّ هوازَن؟ قاَل: »عُجُزها، سعُدها سعٌد وبكٌر وجشُم ونصٌر، وَحرفاِن يف سائِر الناِس«. 

قاَل: وكاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يُقرُئ َمن جاَءُه ِمن العرِب بلغٍة واحدٍة، فاشتدَّ َعليهم ذَلك، قاَل: فقاَل رسوُل  
َع يل َأْن أُقِرَئ كلَّ قوٍم بلغِتهم«هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّه قد وُ     .سِّ

 الحديث بهذا اإلسناد موضوع[. # اإليماء: ]
 

عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه قاَل: أُنزَل القرآُن على أربعِة وجوٍه، فوجٌه حالٌل وحراٌم وال َيسُع أحداً جهالُتُه،   -  2906
 كذَب.   ووجٌه َتعرفُه العرُب، ووجٌه أتويٌل يَعلُمه العلماُء، ووجٌه أتويٌل ال يَعلُمه إال هللاُ عزَّ وجلَّ، َمن انتحَل ِمنه علماً فقدْ 
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 مولى أم هانئ ضعيف.  أبو صالح# اإليماء: 
 

عن طاوٍس، عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه قاَل: ُسئَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: َمن أحسُن الناِس قراءًة؟ قاَل:   -  2911
  .»َمن إذا قرَأ رأيَت أنَّه خَيشى هللَا«

 حسن[. ] # اإليماء:
 

عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما قاَل: ُسئَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: أيُّ الناِس أحسُن قراءًة؟ قاَل:   -  2912
 . »الذي إذا مسعَته يقرأُ حسبَته خَيشى هللَا«

 صحيح، إسناده ضعيف[.  ]  # اإليماء:
 

 . أُُت القرآَن فاْبكوا، فإْن مل تَبكوا فَتباكوا«عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا قر  -  2913
 إسحاق بن بشر البخاري كذبوه، وإسماعيل بن عيسى العطار ضعفه األزدي ووثقه غيره. # اإليماء: 

 
عن ابِن عباٍس أنَّه قاَل: ُكنا فيما نقرأُ: وال َترغبوا عن آابِئكم فإنَّه كفٌر بكم، أو إنِّ كفرًا بكم َأن َترغبوا عن   -  2914

 .آابِئكم
 إسناده حسن[. ] # اإليماء:

 
   . عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أويَت موسى عليه السالُم األلواَح، وُأوتيُت املَثاين« -  2915

 حسن اإلسناد من هذا الوجه[.] # اإليماء:
 

ا قرَأ   -  2916 ُ َأَحٌد{ وأمَّ القرآِن فكأمنَّ عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قرَأ: }ُقْل ُهَو اَّللَّ
 . ثُلَث القرآِن«

 سليمان بن أحمد وصلة بن سليمان كذبهما ابن معين. # اإليماء:  
 

صَِّة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وعليٍّ وأهِل بيِته عليهم  عن ابِن عباٍس قاَل: فيما نَزَل ِمن القرآِن يف خا -  2917
ِر الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت{ ]البقرة:  ،  25السالُم دوَن الناِس ِمن سورِة البقرِة: }َوَبشِّ ا نزلْت يف عليٍّ [ اآلية، أهنَّ

 . عبد املطلب ومحزَة، وجعفٍر، وعبيدَة بِن احلارِث بِن 
 إسناده مسلسل بالضعفاء والمتهمين. # اإليماء: 
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[، قاَل: قاَلت اليهوُد للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم: قُلوبُنا  88عن ابِن عباٍس: }َوقَاُلوا قُ ُلوبُ َنا ُغْلٌف{ ]البقرة:   -  2918

 . ُغْلٌف، َأي يف َأكنٍَّة مما َتدعوان إليه ُمثقلةٌ 
 واهي اإلسناد من هذا الوجه[. ] # اإليماء:

 
{ ]البقرة:   -  2919 [،  281عن ابِن عباٍس قاَل: نزلْت هذه اآليُة وهي آخُر أيٍة نزلْت: }َوات َُّقوا يَ ْوًما تُ ْرَجُعوَن ِفيِه ِإىَل اَّللَِّ

 .قاَل: وُتويَف رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بعَد ذلَك بواحٍد وثالثنَي يوماً 
 لبي متهم. الك # اإليماء:  

 
[،  285بقرة:  عن ابِن عباٍس قاَل: ملَّا نزلْت: }آَمَن الرَُّسوُل مبَا أُْنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَبِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن{ إىل آخِر اآليِة ]ال -  2920

ِسيَنا َأْو َأْخطَْأاَن{ إىل  قد أحسَن عليَك الثَّناَء وعلى أُمتَك«، فقاَل: }رَب ََّنا اَل تُ َؤاِخْذاَن ِإْن نَ »قاَل جربيُل عليه السالُم: إنَّ هللَا 
[، كلُّ ذلَك يقوُل: »قد فعلُت«، حَت قاَل: }فَاْنُصْراَن َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِيَن{ قاَل: »قد  286خامتِة السورِة ]البقرة: 

   .فعلُت«
 (.6809هو في الصحيح من طريق سفيان بسياق آخر، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 

 
َما -  2921 ثوَن أنفَسهم ِبشياَء كانوا خُيفوهَنا، فأنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ: }َّلِلَِّ َما يف السَّ َواِت َوَما عن ابِن عباٍس أنَّ انساً كانوا َُيدِّ

ُ فَ يَ ْغِفُر ِلَمْن َيَشاءُ  ُ َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر{  يف اأْلَْرِض َوِإْن تُ ْبُدوا َما يف أَنْ ُفِسُكْم َأْو ُُتُْفوُه َُيَاِسْبُكْم ِبِه اَّللَّ ُب َمْن َيَشاُء َواَّللَّ َويُ َعذِّ
بُن عوٍف ومعاُذ بُن جبٍل وأسعُد بُن زرارَة يف رهٍط ِمن األنصاِر، َفقالوا:   عبد الرمحنوعمُر و  أبو بكر [، فأَتى 284]البقرة: 

إنَّ أحَدان لُيحدُث نفَسه ِبشياَء ما َيبُّ َأن تثبَت يف قلِبه وإنَّ   وهللِا اي رسوَل هللِا ما أَنزَل هللاُ عليَك أشدَّ علينا ِمن هذه اآليِة، 
نيا وما َعليها، فنسَخ هللاُ هذه اآليَة، فأنزَل: }آَمَن الرَُّسوُل مبَا أُْنِزَل ِإلَْيِه ِمْن رَبِِّه{ ]البقرة:   . [ إىل خامته285له الدُّ

 حديث في الصحيح بسياق آخر. وال عطاء الخراساني صدوق يهم كثير ويدلس.# اإليماء: 
 

عن ابِن عباٍس قاَل: أَتى العباَس رجاٌل ِمن قريٍش فيهم صفواُن بُن أميَة واحلارُث بُن هشاٍم وسهيُل بُن َعمرو  -  2928
ى وسفلَة أصحابِِه، فلو كلَّمَته يف ذلَك، فكلََّمه العباُس يف ذلَك، فق اَل: »اي  َفقالوا: إنَّ رسوَل هللِا قد َأدىن ُدونَنا هذه الِعِبدَّ

ُْم عباُس، ما َأحَ  اِبْلَغَداِة ّب إيلَّ ما َسرَّهم، ولكْن ليَس إيلَّ ِمن ذلَك شيٌء«، فأنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ: }َواَل َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ
ا: فكلِّْمه فلَيجعْل  [، فَدعا العباَس فَتالها عليِه، فَأاتهم فأبَلَغهم، قَالو 52َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه{ إىل آخِر اآليِة ]األنعام:  

  لنا أحَد َطريف النهاِر فلنجِلْس َمعه ليَس مَعنا ِمنهم أحٌد، فذكَر ذلَك له العباُس، فقاَل: »ما ذاَك إيلَّ«، فأنزَل هللاُ تباركَ 
{ إىل آخِر اآليِة ] ُْم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ  [. 28الكهف: وَتعاىل: }َواْصرِبْ نَ ْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ

فَدعا العباَس فَتالها عليِه، فرجَع وقد اشتدَّ جزُعُه ِمن ذلَك، فأَتى عليَّ بَن أب طالٍب فقاَل: هلكُت وهللِا، وقصَّ عليه  
: وما يُعرُضَك للَتنزيِل ِمن هللِا، أمل َأهنَك عن ذلَك؟ ومالَك وهِلذا؟ قاَل: أَنُشُدَك هللَا اي ابَن  َأخي َلَما  القصَة، فقاَل له عليٌّ
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أدرْكَتين فقد هلكُت، ائِت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فكلِّْمه يف شْأين، فَأاته عليٌّ فذكَر له الذي لقَي العباُس، فقاَل  
ا نزلْت يف الذيَن بَعثوه« ا مل تنزْل فيه، إمنَّ    .رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إهنَّ

 الحسن بن عمارة متروك.# اإليماء: 
 

{ ]األعراف:  -  2929 [، قاَل: نزلْت يف عشرٍة: يف أب بكٍر، وعمَر،  43عن ابِن عباٍس: }َونَ َزْعَنا َما يف ُصُدورِِهْم ِمْن ِغلٍّ
، وطلحَة، والزبرِي، وسعٍد، و  بِن مسعوٍد   عبد هللابِن عوٍف، وسعِد بِن زيِد بِن َعمرو بِن نُفيٍل، و  عبد الرمحن وعثماَن، وعليٍّ

 . رضي هللاُ عنهم
 ضعيف[.  أبو صالح، فيه الكلبي متهم بالكذب، و إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُخُذوا ِحْذرَُكْم فَاْنِفُروا ثُ َباٍت َأِو  عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل هللاُ عزَّ وجلَّ يف سورِة النساِء: }ايَ  -  2931

يًعا{ ]النساء:   وا ِبَِْمَواِلُكْم َوأَنْ ُفِسُكْم [، وثُباٍت عصباً وِفرقاً، وقاَل يف سورِة براءَة: }اْنِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِهدُ 71اْنِفُروا مجَِ
{ ]التوبة:  ًئا َواَّللَُّ 41يف َسِبيِل اَّللَِّ ْبُكْم َعَذااًب أَلِيًما َوَيْستَ ْبِدْل قَ ْوًما َغرْيَُكْم َواَل َتُضرُّوُه َشي ْ  َعَلى ُكلِّ  [، وقاَل: }ِإالَّ تَ ْنِفُروا يُ َعذِّ

ُهْم طَائَِفٌة  [، فنسَخ هؤالِء اآلايتِ 39َشْيٍء َقِديٌر{ ]التوبة: : }َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَ ْنِفُروا َكافًَّة فَ َلْواَل نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمن ْ
يِن َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذرُوَن{ ]التوبة:  طائفٌة مع   [، يقوُل: َتغزو طائفٌة ومتكثُ 122لِيَ تَ َفقَُّهوا يف الدِّ

يِن ويُنِذروَن ِإخواهَنم إذ ا رَجعوا  رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، واملاِكثوَن مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يتَفقَّهوَن يف الدِّ
   .إليهم ِمن الغزِو، لعلَّهم َيَذروَن مما نزَل ِمن قضاِء هللِا عزَّ وجلَّ وِمن كتاِبِه وُحدوِده

 الخراساني صدوق يهم كثيرًا ويدلس.  عطاء# اإليماء: 
 

ُهْم طَائَِفٌة لِيَ تَ َفقَُّهوا  عن ابِن عباٍس يف قوِل هللِا َتعاىل: }َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَ ْنِفُروا َكافًَّة فَ َلْواَل نَ َفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِ  -  2932 ن ْ
يِن َولِيُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا رََجُعوا ِإلَْيِهْم َلَعلَُّهْم ََيَْذُروَن{ ]التوبة [، قاَل: كاَن يَنطلُق ِمن كلِّ حيٍّ ِمن أحياِء العرِب  122 يف الدِّ

ا يُريدوَن ِمن أمِر ِديِنهم ويَتفقَّهوَن يف ديِنهم، ويقولوَن للنيبِّ  صلى هللا   عصابٌة فَيأتوَن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َيسألونَه عمَّ
ان إذا انطلْقنا إليهم، فيأُمُرهم نيبُّ هللِا صلى هللا عليه وسلم بطاعِة هللِا عليه وسلم: ما أتُمُران أْن نفعَلُه؟ وأخرِبان مبا نقوُل لعشائِرِ 

 عزَّ وجلَّ وطاعِة رسوِلِه صلى هللا عليه وسلم، ويَبعثُهم إىل قوِمهم ابلصالِة والزكاِة. 
الرجَل لُيفارُق َأابه وأُمه، و ]مبا[ كاَن رسوُل وَكانوا إذا أَتوا قوَمهم اَندوا: َأن َمن أسَلَم فهو ِمنا، ويُنذروهَنم وخُيربوهَنم، حَت إنَّ 

هللِا صلى هللا عليه وسلم خُيربُهم مبا يُرضي هللَا عزَّ وجلَّ عنهم، ويُنذروَن قوَمهم إذا رَجعوا إليهم: َيدعوهم إىل اإلسالِم،  
   .ويُنذروهم ِمن الناِر، ويُبشروهم ابجلنةِ 

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

   . [128عن ابِن عباٍس قاَل: آِخُر آيٍة نزلْت: }َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنْ ُفِسُكْم{. ]التوبة:   -  2933
   إسناده ضعيف.# اإليماء: 
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{ ]إبراهيم: -  2935 ِم اَّللَِّ [، قاَل: »بِنَعِم هللِا عزَّ  5عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: }َوذَكِّْرُهْم ِبَِايَّ

  .وجلَّ«
  الحماني[. عبد الحميدمن أجل يحيى بن  إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
، قاَل: فكاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ُيِلُس إليه،   -  2938 عن ابِن عباٍس قاَل: كاَن غالٌم على ابِب الصَّفا أعجميٌّ

َا يُ َعلُِّمُه بَ  ُْم يَ ُقوُلوَن ِإمنَّ ا يتعلُم حممٌد من ُغالِم ابِن احَلْضَرمي، فأنزَل هللاُ تعاىل: }َأهنَّ يُ ْلِحُدوَن   َشٌر ِلَساُن الَِّذي فقالْت قريٌش: إمنَّ
 . [ 103ِإلَْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا ِلَساٌن َعَرِبٌّ ُمِبنٌي{ ]النحل:

 قيس بن الربيع ضعيف، وسماك روايته في عكرمة مضطربة.# اإليماء:  
 

يُة  عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كاَن أوُل شأِن موسى عليه السالُم نسيان، والثان -  2939
»    .عذٌر، والثالثُة ِفراُق ما بيِنهما، ولو صرَب موسى لقصَّ هللاُ عزَّ وجلَّ علينا ِمن شأهِنما أكثَر مما َقصَّ

 . محمد بن محمد بن األشعث اتهمه ابن عدي والدارقطني# اإليماء: 
 

ْمَواهِلِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َواَّللَُّ عن ابِن عباٍس: قولُه عزَّ وجلَّ: }اَل َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َأْن ُُيَاِهُدوا ِبَِ  -  2940
َا َيْسَتْأِذُنَك الَِّذيَن اَل يُ ْؤمِ 44َعِليٌم اِبْلُمتَِّقنَي{ ]التوبة:  ُنوَن اِبَّللَِّ َواْليَ ْوِم اآْلِخِر َواْراَتَبْت قُ ُلوهُبُْم فَ ُهْم يف رَْيِبِهْم  [، وقاَل: }ِإمنَّ

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه َوِإَذا َكانُ 45َيرَتَدَُّدوَن{ ]التوبة:  وا َمَعُه [، فنسَخْتها اآليُة اليت يف سورِة النوِر فقاَل: }ِإمنَّ
: }َحَتَّ َيْسَتْأِذنُوُه ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتْأِذنُوَنَك ُأولَِئَك الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِه فَِإَذا  -أي مل مَيضوا  -ٍر َجاِمٍع مَلْ َيْذَهُبوا{ َعَلى َأمْ 

ُهْم َواْستَ ْغِفْر هَلُُم ا  [، فجعَل رسول هللِا صلى 62َّللََّ ِإنَّ اَّللََّ َغُفوٌر رَِحيٌم{ ]النور: اْسَتْأَذنُوَك لِبَ ْعِض َشْأهِنِْم فَْأَذْن ِلَمْن ِشْئَت ِمن ْ
 .هللا عليه وسلم َِبعلى النََّظريِن، َمن َغزا َغزا ِمن فضِله، وَمن َقعَد قعَد ِمن غرِي حرٍج إْن شاَء هللاُ 

 عطاء الخراساني يهم كثيرًا ويدلس.# اإليماء: 
 

أخرَبان َمن مسَع ابَن عباٍس يقوُل: نزلْت هذه اآليُة بعَد سنٍة: }ِإالَّ َمْن اَتَب َوآَمَن َوَعِمَل عن معاويَة بِن قرَة قاَل:  -  2941
 [. 70َعَماًل َصاحِلًا{ ]الفرقان: 

: قاَل شعبُة: قلُت َمن هو؟ قاَل: شهُر بُن حوشبٍ   . قاَل عليٌّ
 .شهر بن حوشب مختلف فيه# اإليماء:  

 
[، فاملؤمُن عليُّ بُن أب  18عن ابِن عباٍس يف قوِل هللِا تعاىل: }َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَن فَاِسًقا{ ]السجدة:   -  2945

   .طالٍب، والفاسُق الوليُد بُن ُعقبَة بِن أب ُمعيطٍ 
 إسناده ضعيف[.  ] # اإليماء:



291 

 

 
عن ابِن عباٍس أنَّ الوليَد بَن ُعقبَة قاَل لعليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه: أان أبسُط ِمنَك كّفاً، وَأَحدُّ ِمنَك سناانً   -  2946

ا أنَت فاسٌق، فنزَل القرآُن: }َأَفَمْن َكاَن ُمْؤِمًنا َكَمْن َكاَن فَاِسًقا اَل يَ  : اسكْت، فإمنَّ وَن{ ْستَ وُ للَكتيبِة ِمنَك، قاَل عليٌّ
 . [18]السجدة:  

 ضعيف.  أبو صالحمحمد بن السائب الكلبي متهم، و # اإليماء:  
 

هميَّ أخَذ عظماً ِمن البطحاِء فَفتَّه بيِده مث قاَل لرسوِل هللِا صلى هللا عليه  -  2948 عن ابِن عباٍس، أنَّ العاَص بَن وائٍل السَّ
جهنَم«،   وسلم: َأَُيىي هللاُ هذا بعَد ما َأرى! قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »نَعم، مُييُتَك هللاُ مث َُيييَك مث يُدِخُلَك انرَ 

 قاَل: فنزَلت اآلايُت ِمن آخِر }يس{. 
 ]صرح هشيم بسماعه من أبي بشر في رواية الطبري والحاكم، وبذلك يتصل اإلسناد[ # اإليماء: 

 
[،  16عن سعيِد بِن ُجبرٍي، أراه ذكَره عن ابِن عباٍس يف قوِله: }َسُتْدَعْوَن ِإىَل قَ ْوٍم ُأويل ِبٍَْس َشِديٍد{ ]الفتح:  -  2951

   .هوازنُ قاَل: هم 
 صحيح[.  ]  # اإليماء:

 
   .[، قاَل: هوازُن وثقيفٌ 16عن عكرمَة، عن ابِن عباٍس: }َسُتْدَعْوَن ِإىَل قَ ْوٍم أُويل ِبٍَْس َشِديٍد{ ]الفتح:  -  2952

 [.  إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

، }َأْخَرَج َشْطَأُه{ حممٌد صلى هللا عليه  عبد املطلبعن ابِن عباٍس يف قوِلِه َتعاىل: }َكَزرٍْع{ قاَل: أصُل الزرِع  -  2953
  وسلم، }فَآَزرَُه{ ِبب بكٍر، }فَاْستَ ْغَلَظ{ بعمَر، }فَاْستَ َوى{ بعثماَن، }َعَلى ُسوِقِه{ عليُّ بُن أب طالٍب رضي هللاُ عنهم،

 . [29اَع لَِيِغيَظ هِبُِم اْلُكفَّاَر{ ]الفتح:  }يُ ْعِجُب الزُّرَّ 
 الحسن بن الحارث بن كليب وأبوه لم أجد لهما ترجمة. # اإليماء:  

 
[، قاَل: قاَل رسوُل 40،  39( َوثُ لٌَّة ِمَن اآْلِخرِيَن{ ]الواقعة: 39عن ابِن عباٍس يف هذه اآليِة: }ثُ لٌَّة ِمَن اأْلَوَِّلنَي )  -  2955

 . هللِا صلى هللا عليه وسلم: »مُها مجيعاً ِمن أُميت«
 ألجل أبان وهو ابن أبي عياش وهو متروك[.   إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
[، قاَل: كاَن الرجُل ُييُء إىل النيبِّ  2: }ملَ تَ ُقوُلوَن َما اَل تَ ْفَعُلوَن{ ]الصف: وجلَّ عن ابِن عباٍس يف قوِلِه عزَّ  -  2956

   . فيقوُل: فعلُت َكذا وفعلُت َكذا، فأَنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ: }ملَ تَ ُقوُلوَن َما اَل تَ ْفَعُلوَن{. ألنَّ الرقَة ال تتسعُ 
 .يب بن بشر صدوق يخطئشب# اإليماء: 
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ا نسأُل َعنه فإنَّه   -  2958 عن ابِن عباٍس قاَل: أَتى نفٌر ِمن اليهوِد رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، َفقالوا: ِإن أخرَبان عمَّ

بُه اي حممُد؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »نطفُة الرجِل بيضاُء غليظٌة، ونطفُة ا ملرأِة  نيبٌّ، َفقالوا: ِمن أيَن يكوُن الشَّ
بُه له، فِإن اجَتمعتا كاَن ِمنها وِمنه«، قَالوا: صدقَت، فأخرِبان عن الرُّوِح؟ قاَل: صفر  اُء رقيقٌة، فأيهما غلبْت صاحبَ َتها فالشَّ

ِئَكُة ْلَماَل »ذلَك جنوٌد ِمن جنوِد هللِا، لَيسوا مبالئكٍة، هلم رؤوٌس وأيٍد وأرجٌل أيُكلوَن الطعاَم«، مث قرَأ: }يَ ْوَم يَ ُقوُم الرُّوُح َوا
 . [، وقاَل: »هؤالِء جنٌد، وهؤالِء جنٌد«38َصفًّا اَل يَ َتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن َأِذَن لَُه الرَّمْحَُن َوقَاَل َصَوااًب{ ]النبأ:  

 وهو ضعيف. # اإليماء: تفرد به مسلم األعور 
 

ما فرعوُن: }َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه  عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كلمتاِن قاهلَ  -  2959
[، قاَل: »كاَن بيَنهما أربعوَن عاماً، فأَخَذه هللاُ َنكاَل  24]النازعات:  [ إىل قوِله: }َأاَن رَبُُّكُم اأْلَْعَلى{ 38َغرْيِي{ ]القصص: 

   .اآلخرِة واأُلوىل«
 ضعيف. :(4117) الضعيفة # السلسلة

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أراَد أْن ينظَر إىل يوِم القيامِة« فليقرْأ: }ِإَذا   -  2960

ْمُس ُكوَِّرْت{ ]التكوير:    .[ 1الشَّ
 ضعيف اإلسناد من هذا الوجه[. ]  # اإليماء:

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »طلُب العلِم أفضُل ِمن الصالِة والصياِم النافلِة واحلجِّ   -  2964

 .واجلهاِد يف سبيِل هللِا عزَّ وجلَّ« 
 : موضوع.(3827الضعيفة ) # السلسلة

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن يوُم القيامِة َُيمُع هللاُ العلماَء واملُرابطنَي  -  2966

واملُرابطنَي: ادُخلوا اجلنَة برمَحيت، قاَل: فَيصيحوَن العلماء صيحًة واحدًة  والقرَّاَء والُعباَد، فيقوُل للُعباِد واملُجاهديَن والُقرَّاِء 
داِد  يقولوَن: اي ربَّنا، بفضِل ِعلِمنا جاَهدوا وراَبطوا وتعبَّدوا وصاُموا وصلُّوا، فيقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: لسُتم أنُتم ِعندي يف عف

   .أولئَك، أنُتم ِعندي يف عداِد املالئكِة، ِقفوا حَت َتشَفعوا ِلَمن َأحببُتم مث َتدُخلوا اجلنَة«
 إسناده واه بمرة[. ] # اإليماء:

 
عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُربَّ حامِل فقٍه غرِي فقيٍه، وُربَّ   -  2968

   .حامِل فقٍه إىل َمن هو أفقُه ِمنه«
 في إسناده من لم أعرفهم[. # اإليماء: ]
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نِة ُكنُت له   -  2969 عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن حفَظ على أُمَت َأربعنَي حديثاً ِمن السُّ

 شفيعاً يوَم القيامِة«. 
 ًا«. ويف روايِة إسحاَق بِن بشٍر: »َمن حفَظ على أُميت أربعنَي حديثاً ِمن أمِر ِديِنها بعَثُه هللاُ يوَم القيامِة فقيهاً عامل

 ويف روايِة بقيَة: »َمن محَل ِمن أُميت أربعنَي حديثاً فهو ِمن العلماِء«.
 : موضوع.(4589الضعيفة ) # السلسلة

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أدَّى إىل أُميت حديثاً واحدًا يُقيُم به ُسنًة ويردُّ به   -  2970

 . بدعًة فله اجلنُة« 
 : موضوع.(979الضعيفة ) # السلسلة

 
عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن حفَظ على أُميت حديثاً واحدًا   -  2971

 كاَن له أجُر أحٍد وَسبعنَي ِصديقاً نبيًا«. 
َر اثننِي وَسبعنِي  ويف روايِة حممِد بِن موسى: »َمن حفَظ على أُميت حديثاً واحدًا ِمن أمِر ِديِنهم َأعطاُه هللاُ عزَّ وجلَّ أج

   .ِصديقًا«
 إسناده موضوع[. # اإليماء: ]

 
عن عطاٍء، عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َكتَم علماً يَعلُمه جيَء   -  2973

 به يوَم القيامِة ملجٌم بلجاٍم ِمن انٍر«. 
: »َمن ُسئَل عن علٍم فَكتَمه جاَء يوَم القيامِة ُملجماً بلجاٍم ِمن انٍر«     .ويف روايِة الشجريِّ

 ]صحيح[.  : # اإليماء
 

كينَة،  -  2975 عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »تعلَّموا العلَم، وتعلَّموا للعلِم السَّ
 وتواَضعوا ِلَمن تعلموَن، وتواَضعوا ِلَمن تَتعلموَن ِمنه، وال َتكونوا َجبابرَة الُعلماِء فال يَقوى علُمكم جبهِلكم«.

 (، وقال: ضعيف جدا. 5160سلسلة الضعيفة من حديث أبي هريرة )# أورده األلباني في ال
 

عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه: قاَل النيب صلى هللا عليه وسلم: »َتسألوَن أهَل الكتاِب عن ُكتِبهم وعندَكم كتاُب   -  2976
 هللِا عزَّ وجلَّ، أقرُب الكتِب عهدًا ابهلِل عزَّ وجلَّ َتقرؤنَه حَمضاً مل ُيَشْب«. 

 . فاً ( عن ابن المديني بإسناده موقو 7522هو في صحيح البخاري )# اإليماء: 
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عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن اتَّكأ على يِده عاملٌ كتَب هللاُ له بكلِّ خطوٍة عتَق رقبٍة،   -  2980
 . وَمن قبََّل رأَس عامٍل كتَب هللاُ له بكلِّ شعرٍة حسنًة«

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

عن ابِن عباٍس، أن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ِصنفاِن ِمن أُميت إذا َصَلَحا َصَلَح الناُس، وإذا َفسدا فسَد   -  2981
لطاُن والعلماُء«    .الناُس: السُّ

 : موضوع.(16الضعيفة ) # السلسلة
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ُمعلِّموا صبياِنكم ِشرارُكم، أقلُّهم رمحًة للَيتيِم، وَأغلظُهم  -  2982
   .للمسكنِي«

 [. حديث موضوع] # اإليماء:
 

عن ابِن عباٍس قاَل: رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمهما أوتيُتم ِمن كتاِب هللِا فالعمُل به ال عذَر ألحٍد يف   -  2984
جوِم يف  ترِكِه، فإْن مل يكْن يف كتاِب هللِا فُسنٌة ِمين ماضيٌة، فإن مل يكْن ُسنٌة ِمين فما قاَل به َأصحاب، فإنَّ َأصحاب مبنزلِة الن

   .ا أخذُُت به اهَتديتُم، واختالُف َأصحاب لكم رمحٌة«السماِء، فأمي
 : موضوع.(59الضعيفة ) # السلسلة

 
نِة إال َظهَر ِمن البدعِة ِمثالُه، حَت   -  2985 عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ال َيذهُب شيٌء ِمن السُّ

نَة قاَل: هذه بدعٌة، فَمن َأحيا سُ  نَة، فإذا رَأى السُّ نُة وَتظهَر البدعُة، حَت يَنشوا يف البدِع َمن ال يعرُف السُّ نًة ِمن  َتذهَب السُّ
 قد أُميَتت كاَن له أجُرها وأجُر َمن عمَل هبا ِمن غرِي َأن يَنقَص ِمن أجورِهم شيٌء، وَمن أبدَع ِمن بَعدي بدعًة كاَن عليه  ُسنيت

   .ِوزرُها وِوزُر َمن عمَل هبا ِمن غرِي أْن يَنقَص ِمن َأوزارِهم شيٌء«
 إسناده شديد الضعف مظلم جدًا[.] # اإليماء:

 
عن عكرمَة، عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قُتَل دوَن أهِله ظلماً فهو شهيٌد،   -  2988

   .«وَمن قُتِل دوَن ماِلِه ظُلماً فهو شهيٌد، وَمن قُتَل دوَن جارِه ظلماً فهو شهيٌد، وَمن قُتَل يف ذاِت هللِا عزَّ وجلَّ فهو شهيدٌ 
 علي الرحبي متروك. أبو # اإليماء:  

 
عن ابِن عباٍس قاَل: جاَء رجٌل النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: ما ََيلُّ يل ِمن الغنيمِة؟ قاَل: »ال َيلُّ لَك ِمنها   -  2994

 . شيٌء، وإْن جاَءَك سهٌم َغرٌب فوقَع يف بعِض جسِدَك فانتزِْعُه وضْعُه يف الَغنيمِة«
 متروك.  # الحسن بن عمارة
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عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »نزَلت املالئكُة يوَم بدٍر على خيٍل بُ ْلٍق ُمعتمٍة ِبعمائَم   -  2995

 .صفٍر، قد سَدلَْتها بنَي َأكتاِفها« 
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
مبجاشِع بِن مسعوٍد السلميِّ إىل النيبِّ صلى   عبد املطلب   عن ابِن عباٍس قاَل: ملَّا كاَن يوُم فتِح مكَة جاَء العباُس بنُ   -   3000

َمضْت  قد  اهلجرَة  إنَّ  هجرَة،  »ال  وسلم:  عليه  هللا  صلى  النيبُّ  فقاَل  اهلجرِة،  على  لُتبايُعنَّه  َأقسمُت  فقاَل:  وسلم،  عليه  هللا 
وس عليه  هللا  صلى  هللِا  رسوُل  فبايَ َعه  اإلسالِم«،  على  ُأِبيُعه  ولكْن  هجرَة«. ألهِلها،  وال  ي،  عمِّ قسَم  »أَبررُت  وقاَل:   لم 

بن صفوان   عبد الرحمنلعله من أوهام شريك النخعي، فهو عند ابن ماجه وأحمد في من طريق يزيد بن أبي زياد، عن مجاهد، عن  # اإليماء:  
 ( 9534القرشي قال: لما كان يوم فتح مكة ، انظر المسند الجامع )  عبد الرحمنأو صفوان بن  

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأوحى هللاُ عزَّ وجلَّ إىل داوَد: ُقل للظلمِة ال َيْذكروين،  -  3007

هم َأن ألَعَنهم«.   فإيّنِ أذكُر َمن يذُكُرين، وإنَّ ِذكري إايَّ
 ضعيف. :(3336) الضعيفة لة# السلس

 
عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ آدَم عليه السالُم كاَن ُيسبُِّح بتسبيِح  -  3012

  املالئكِة وُيصلِّي بصالهِتم حنَي هبَط إىل األرِض لطوِلِه وقرِبه إىل السماِء، فوَضَع هللاُ يَده عليِه فطَأطأُه إىل األرِض سبعنيَ 
  .ذراعًا«

 الحديث غير صحيح، بل هو بالوضع أشبه[.# اإليماء: ]
 

 عن ابِن عباٍس قاَل: اخلُلُة إلبراهيَم، والكالُم ِلموسى، والرؤيُة حملمٍد صلى هللا عليهم أمجعنَي. -  3015
  (79/ 1المجمع )ونسبه في  كذا في األصل، وضبب عليها الحافظ الضياء[. ولعله تحرف عن: حازم، ولم أجد له ترجمة.] # اإليماء:

 للطبراني في األوسط بنحوه. 
 

، يَعين النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، وِمنا الضالُّ املُضلُّ، يَعين أاب جهلٍ  -  3017  . عن ابِن عباٍس قاَل: ِمنَّا اهلادي املَهديُّ
 فيه جابر الجعفي وهو ضعيف رافضي[.] # اإليماء:

 
عن ابِن عباٍس قاَل: جاَء أعرابٌّ إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي نيبَء هللِا، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا  -  3018

 .عليه وسلم: »لسُت بنيبِء هللِا، ولكينِّ نيبُّ هللِا عزَّ وجلَّ«
 بن حماد قال الذهبي: شيخ واه.  عبد الرحيم# اإليماء: 
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، وكانْت ذاَت مجاٍل، وكاَن َمعها ُأدٌم  عن ابِن عباٍس قاَل: كاَنت امرأٌة َمن خثعَم َتعرُض نفَسها يف  -  3019 مواسِم احلجِّ
ا تَبيُعه، فأََتْت على  ا رأَْته َأعَجَبها فقالْت: إيّنِ وهللِا ما َأطوُف هِبذا اأُلدِم وما يل عبد املطلببِن  عبد هللاتطوُف هِبا كأهنَّ ، فلمَّ

ُم الرجاَل هل أحٌد كفٌؤ، فإْن كانْت لَك إيلَّ حاجٌة فُقْم، فقاَل هلا: مكاَنِك َأرجُع ِإليِك، فانطلقَ مِ  ا أَتوسَّ  إىل  نها حاجٌة، وإمنِّ
ا رجَع ِإليها قاَل: أراِك َهاهنا، قالْت: وَمن كنَت؟ قاَل:   رحِلِه، فَبدا له فوَقَع َأهَله، فحمَلْت ابلنيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فلمَّ

  .َأان الذي واعدُتِك، قالْت: ال، ما أنَت هو، وإْن كنَت هو لقد رأيُت بنَي َعينيَك نورًا ال َأراُه اآلنَ 
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
   . عن ابِن عباٍس قاَل: ُولَد النيبُّ صلى هللا عليه وسلم مسرورًا خمتوانً  -  3021

 (.6270جعفر بن عبد الواحد قال الدارقطني: يضع الحديث. وللحديث شواهد ضعفها األلباني في الضعيفة )# اإليماء: 
 

ُلو ِمْن قَ ْبِلِه ِمْن ِكَتاٍب َواَل َُتُطُُّه بَِيِميِنَك{ ]العنكبوت:  -  3022 [، قاَل: مل يكْن  48عن ابِن عباٍس يف قوِله: }َوَما ُكْنَت تَ ت ْ
 . رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقرأُ وال يكتبُ 

 فيه إسناده صاحب الترجمة ضعيف[. ] # اإليماء:
 

رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن آذى شعرًة ِمين فقْد آذاين، وَمن آذاين فقْد آذى  عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل  -  3027
 .هللَا عزَّ وجلَّ«

 ضعيف. صالح باذام مولى أم هانئ  بو# اإليماء: أ
 

ا َأان  عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ال ُتطروين كما َأطرت  -  3029 النَّصارى عيسى بَن مرمَي، فإمنَّ
 .ورسولُُه«  عبد هللاعبٌد، فُقولوا: 

 (. 10554هو في الصحيح عن ابن عباس عن عمر، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قدَم ملوُك َحضرموَت على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: بنو َوليعة وخِمَْوس وِمْشَرح   -  3032
ه  وأْبَضَعة وأخُتهم الَعَمرَّدة، وفيهم األشعُث بُن قيٍس وهو ِمن أصغرِهم، َفقالوا: أَبيَت اللعَن، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا علي

يَك ابمِسَك، قاَل: »لكنَّ هللَا مسَّاين، وَأان عبد املطلببِن  عبد هللاحممُد بُن  وسلم: »لسُت مِلكاً، أان  أبو  «، قَالوا: ال ُنسمِّ
ادٍة  القاسِم«، َفقالوا: اي أاب القاسِم، إان قْد خبَّْأان لَك َخبيئاً فما هو؟ وكاَن َخبؤوا لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم رِجَل جر 

يَت مسٍن  َ داخُلُه   قاَل:  - ومحَِ ا يُفعُل ذاَك ابلكاِهِن،  –واحلَميُت الزِّقُّ الذي قد ُقريِّ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إمنَّ
َن يف الناِر«، َفقالوا: كيَف نعلُم أنََّك رسوُل هللِا؟ قاَل: فأخَذ النيبُّ صلى هللا عليه  وسلم كّفاً ِمن وإنَّ الكاهَن والكِّهانَة واملُتكهِّ

فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا   صى فقاَل: »هذا يشهُد أيّنِ رسوُل هللِا«، فسبََّح احَلصى يف يِده فقاَل: أشهُد أنََّك رسوُل هللِا.حَ 
  اجلبلِ  عليه وسلم: »إنَّ الذي بَعثين ابحلقِّ أَنزَل عليَّ كتاابً ال أيتيِه الباطُل ِمن بنِي يِده وال ِمن خلِفه، أثقُل يف امليزاِن ِمن 
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ِت َصفًّا  العظيِم، يف الليلِة الظلماِء يف مثِل نوِر الشهاِب«، قاَل: فأمِسْعنا ِمنه، فَتال رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: }َوالصَّافَّا
 [ مث سكنَ 5  - 1( فَالزَّاِجَراِت زَْجًرا{، حَت بلَغ: }َوَربُّ اْلَمَشاِرِق{ ]الصافات: 1)

فلم يتحرَّْك ِمنه شيٌء ودموُعُه جَتري على حليِتِه، َفقالوا: إانَّ نَراَك تَبكي، أفِمن خَمافِة َمن  رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم 
أرَسَلَك تَبكي؟ قاَل: »َخشييت ِمنه أبكْتين، بَعثين على صراٍط مستقيٍم يف مثِل حدِّ السيِف إْن زغُت عنه هلكُت«، مث تال:  

َنا لََنْذَهنَبَّ اِبلَّذِ  َنا ِإلَْيَك{ اآلية ]اإلسراء:  }َولَِئْن ِشئ ْ    .[ 86ي َأْوَحي ْ
  في إسناده أبو الحسن الموصلي وهو مخلط كذبه ابن المظفر وأبو نعيم، وأبو داود الشاذكوني ضعيف ورماه صالح جزرة# اإليماء: ]

 بالوضع، والحكم بن ظهير متروك الحديث[. 
 

عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َأاتين جربيُل فَحَملين على جناِحه األميِن، فكنُت ِمن ربِّ   -  3033
 . عزَّ وجلَّ كقاِب َقوسنِي َأو أْدىن«، وذكَر احلديثَ 

 صالح باذام ضعيف.أبو # اإليماء: 
 

 . عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »كيَف هَتلُك أُمٌة َأان يف أوَّهِلا وعيسى يف آِخرِها« -  3034
 (: منكر.2349الضعيفة ) # السلسلة

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أُميت أُمٌة َمرحومٌة، ليَس عليها عذاٌب يف اآلخرِة، إذا  -  3035

 . كاَن يوُم القيامِة ُأعطَي كلُّ رجٍل ِمن أُميت رجاًل ِمن أهِل اأَلدايِن، فكاَن فداَءه ِمن الناِر«
 وللحديث إسناد آخر عن أبي موسى األشعري[. ...إسناده هالك] # اإليماء:

 
عن ابِن عباٍس قاَل: جاَء العباُس إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: إنََّك قد تركَت فينا ضغائَن منُذ صنعَت   -  3039

وكم هلِل وِلقراَبيت، أَتَ ْرجو  حَت َُيبُّ  -أو قاَل: اإلمياَن  - الذي صنعَت، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ال يَبُلغوا اخلرَي 
 .شفاَعيت«  عبد املطلبشفاَعيت وال َترجو بَنو  - حي ِمن مراٍد  -َسْلَهم 

(: ورواه أبو نعيم عن الثوري فأرسله ولم 316/  5سعيد بن مسروق والد سفيان الثوري فيه ضعف، وقال الخطيب في تاريخه )# اإليماء: 
 . يذكر فيه ابن عباس

 
عن َعمرو بِن ديناٍر، عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يُنادي مناٍد يوَم القيامِة ِمن حتِت  -  3043

، فيقاُل ألب بكٍر: قْف على ابِب اجلنِة فأدِخْل َمن شئَت   العرِش: أيَن أصحاُب حممٍد؟ فُيؤتى ِبب بكٍر وعمَر وعثماَن وعليٍّ
ْع َمن شئَت بعلِم هللِا، ويقاُل لعمَر بِن اخلطاِب: قْف عنَد امليزاِن، فثقِّْل َمن شئَت برمحِة هللِا، وخفِّْف َمن  برمحِة هللِا، واردَ 

  شئَت بعلِم هللِا، ويُكسى عثماُن ُحلَّتنِي فيقاُل له: الَبْسهما، فإيّنِ خلقُتهما وادخرهُتما حنَي أنشأُت خلَق السمواِت واألرِض،
 أب طالٍب َعصا َعْوَسٍج ِمن الشجرِة اليت غرَسها هللاُ بيِده يف اجلنِة، فيقاُل: ُذد الناَس عن احلوِض«. ويُعطى عليُّ بُن 
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. ، ويُعطى لعثماَن بِن عفاَن َعصا ِمن  ...ويف روايٍة: »إذا كاَن يوُم القيامِة اندى مناٍد ِمن حتِت العرِش: َهاتوا أصحاَب حممدٍ 
 بيِده يف اجلنِة، فيقاُل له: ُذد الناَس عن احلوِض، ويُعطى لعليٍّ ُحلَّتنِي، مث يقاُل له: الَبْسهما،  آس ِمن الشجرِة اليت غرَسها هللاُ 

 فإيّنِ خلقُتها وادخرهُتما لَك يوَم خلقُت السمواِت واألرَض«. 
دى مناٍد ِمن بُْطناِن العرِش: أيَن قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن يوُم القيامِة ان  عن ابِن عباٍس قاَل: و يف رواية 

، فيقاُل ألب بكٍر: قْف  أصحاُب حممٍد؟ فيقوُم أبو بكٍر الصديُق وعمُر الفاروُق وعثماُن ذو النُّوريِن وأصلُع قريٍش الرِّضا عليٌّ
ْم عنَد امليزاِن، فثقِّْل َمن شئَت  على ابِب اجلنِة، فأدِخْل َمن شئَت برمحِة هللِا، مث أخرِْج َمن شئَت بقدرِة هللِا، ويقاُل لعمَر: ق

لَك منُذ   - أو قاَل: ادخرهُتا  - برمحِة هللِا، وخفِّْف َمن شئَت بقدرِة هللِا، ويقاُل لعثماَن: البْس هذه احلُلََّة، فإيّنِ قد خبأهُتا 
ٍج ِمن عوسِج اجلنِة غرَسه  خلقُت السمواِت واألرَض إىل اليوِم، ويقاُل لعليِّ بِن أب طالٍب: خْذ هذا الَقضيَب قضيَب عوس

 هللاُ بيِده، فُذد الناَس عن احلوِض«. 
 (.386  - 384/ 1(، والآللئ المصنوعة للسيوطي )752وانظر الموضوعات البن الجوزي ) روايات هذا الحديث باطلة[.# اإليماء: ]

 
   . بكٍر وعمُر سيِّدا ُكهوِل أهِل اجلنِة«أبو عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: » -  3045

 إسناده شديد الضعف وهو صحيح[. ] # اإليماء:
 

عن ابِن عباٍس قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يبعُث رجااًل إىل البلداِن يَْدعون الناَس إىل اإلسالِم، قاَل   -  3046
بكٍر وعمُر ال ِغىن َعنهما، إنَّ أاب بكٍر وعمَر ِمن  أبو رجٌل: لو بعثَت أاب بكٍر وعمَر، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »

   .ِة السمِع والبصِر ِمن اإلنساِن«اإلسالِم مبنزل
 (. 815. وله شواهد أوردها األلباني في الصحيحة )إسناده ضعيف جداً # اإليماء: 

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ألب بكٍر وعمَر: »أال ُأخربكما مبثِلكما يف املالئكِة   -  3047

به قوُمه  ومثِلكما يف األنبياِء؟ مثُلَك اي أاب بكٍر يف املالئكِة كمثِل ميكائيَل ينزُل ابلرمحِة، ومثُلَك يف األنبياِء كمثِل إبراهيَم كذَّ 
[، ومثُلَك اي عمُر يف املالئكِة كمثِل 36يقوُل: }َفَمْن تَِبَعيِن فَِإنَُّه ِمينِّ َوَمْن َعَصاين فَِإنََّك َغُفوٌر رَِحيٌم{ ]إبراهيم:   وَعصوُه وهو

دِة والنِّقمِة على أعداِء هللِا، يَعين ويف األنبياِء كمثِل نوٍح إذا قاَل: }َربِّ اَل َتَذْر عَ  َلى اأْلَْرِض ِمَن  جربيَل ينزُل ابلبأِس والشِّ
رًا{ ]نوح:   . [ 26اْلَكاِفرِيَن َدايَّ

 . وشيخه سعيد بن عجالن ضعفه األزدي وقال: فيه نظر[..رباح بن أبي معروف فيه كالم] # اإليماء:
 

بكٍر الصديُق عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه  أبو عن ابِن عباٍس قاَل: ذُكَر  -  3048
َزين مباِله، وجاهَد معي يف ساعِة الُعسرةِ  قين وآمَن ب، وزوَّجين ابنَته، وجهَّ بين الناُس وصدَّ   وسلم: »وأيَن مثُل أب بكٍر! كذَّ

انقٍة ِمن نوِق اجلنِة، رِحاهُلا ِمن الزَّبرجِد األمحِر، وقوائُِمها ِمن املسِك والعنرِب،   وليلِة الُعسرِة، وإنَّه َسيأيت يوَم القيامِة على
هذا؟  وزِماُمها ِمن اللؤلِؤ الرطِب، وعليه ُحلَّتاِن َخضراواِن ِمن ُسندٍس وإستربٍق، فُيحاكيين يوَم القيامِة ]وُأحاكيِه[، فيقاُل: َمن 
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   .لصديُق«بكٍر اأبو هذا[ حممٌد، وهذا  ]فيقاُل:
 ]فيه إسحاق بن بشر وهو متروك[. # اإليماء:  

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أوُل َمن يدخُل عليكم رجٌل ِمن أهِل اجلنِة«، فدخَل   -  3053

 . عثماُن بُن عفاَن رضي هللاُ عنه
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
َا أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ قَ ْوٍم َهاٍد{ ]الرعد:   -  3055 [، قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم:  7عن ابِن عباٍس قاَل: ملَّا نزلْت: }ِإمنَّ

   .»َأان املُنذُر، وعليٌّ اهلادي، بَك اي عليُّ يَهتدي املُهتدوَن«
 : موضوع.(4899الضعيفة ) # السلسلة

 
عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عليٌّ َأقضى أُميت بكتاِب هللِا، فَمن   -  3056

 .أحبَّين فلُيحبَّه، فإنَّ العبَد ال يناُل ِوالَييت إال حببِّ عليٍّ عليه السالُم«
 (: هذا إسناد مظلم.4883الضعيفة ) # السلسلة 

 
   .  رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »عليٌّ ِمين مبنزلِة رَأسي ِمن َبدين«عن ابِن عباسٍ  -  3057

( وقال: قال البخاري: حسين عنده مناكير، وفيه قيس بن الربيع قال يحيى: ليس  212/ 1ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ) # اإليماء: 
 (.3914وأورده األلباني في الضعيفة ) بشيء، وقال أحمد: كان يتشيع.

 
ي عينِّ إال َأان أو عليُّ بُن أب طالٍب رضي هللاُ   -  3058 عن ابِن عباٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال يُؤدِّ

 .عنه«
 : ضعيف.(2956الضعيفة ) # السلسلة

 
عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن سرَّه أْن ََييا َحيايت وميوَت ِميَتيت   -  3062

دي،  ويدخَل جنَة عدٍن اليت غرَسها ربِّ عزَّ وجلَّ بيِده فْلَيتولَّ عليَّ بَن أب طالٍب وَأوصياَءه، فهم األولياُء واألئمُة ِمن بَع
ظاملَهم ِمن أُميت، وهللِا لََتقتُ َلنَّهم أُميت، ال   ِعلمي وَفهمي، وهم ِعرتيت ِمن حَلمي وَدمي، إىل هللِا عزَّ وجلَّ َأشكو َمن َأعطاهم هللاُ 

   .َأانهَلم هللاُ عزَّ وجلَّ شفاَعيت«
والحديث ذكره   محمد بن جابر لم أميزه.عبد هللا بن عبد الوهاب في حديثه نكارة، ومحمد بن الحارث القرشي ال يعرف. وشيخه # اإليماء: 

 : موضوع.( من وجه آخر عن ابن عباس وقال894األلباني في الضعيفة ) 
 

أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِّْغ َما أُْنِزَل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْن مَلْ تَ ْفَعْل َفَما   عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه يف قوِله عزَّ وجلَّ: }ايَ  -  3063
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ُ يَ ْعِصُمَك ِمَن النَّاِس ِإنَّ اَّللََّ اَل يَ ْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِيَن{ ]املائدة:  [، نزلْت يف عليٍّ عليه السالُم، أُمَر  67بَ لَّْغَت ِرَسالََتُه َواَّللَّ
 صلى هللا عليه وسلم َأن يُبلَغ فيه، فأخَذ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بيِد عليٍّ عليه السالُم فقاَل: »َمن كنُت  رسوُل هللاِ 

 . موالُه فعليٌّ موالُه، اللهمَّ واِل َمن واالُه، وَعادي َمن َعاداُه«
 إسناده مسلسل بالضعفاء والمتهمين. # اإليماء: 

 
ُ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا{ ]املائدة: عن عبد الصمد، عن أب -  3064 َا َولِيُُّكُم اَّللَّ [، نزلْت يف عليِّ 55يه، عن ابِن عباٍس: }ِإمنَّ

 . بِن أب طالٍب عليه السالمُ 
 قال الدارقطني: يضع الحديث.  # اإليماء: حصين بن مخارق 

 
ُ َوَرُسولُُه{ ]املائدة:   -  3065 َا َولِيُُّكُم اَّللَّ [، قاَل: نزلْت يف عليِّ بِن أب طالٍب عليه  55عن جماهٍد، عن ابِن عباٍس: }ِإمنَّ

 .السالمُ 
 عبد الوهاب بن مجاهد متروك وكذبه الثوري، وحصين بن مخارق اتهمه الدارقطني. # اإليماء: 

 
بُن سالٍم ومعه نفٌر ِمن قوِمه ممن قد آَمنوا ابلنيبِّ صلى هللا عليه وسلم، َفقالوا:   عبد هللاعن ابِن عباٍس قاَل: أقبَل  -  3066

ٌث دوَن هذا اجمللِس، وإنَّ قوَمنا ملَّا رَأوان آمنَّا ابهلِل  قناه اي رسوَل هللِا، إنَّ منازِلَنا بعيدٌة وليَس لنا جملٌس وال متحدَّ وبرسوِله وصدَّ
َأن ال ُُياِلسوان وال يُناِكحوان وال يُكلِّموان، فشقَّ ذلَك علينا، فقاَل له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم:  رََفضوان وآلوا على أنُفِسهم 

ُ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم رَ  َا َولِيُُّكُم اَّللَّ  [. 55اِكُعوَن{ ]املائدة: }ِإمنَّ
فقاَل له النيبُّ صلى هللا عليه    إنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم خرَج إىل املسجِد والناُس بنَي قائٍم وراكٍع وبصَر بسائٍل،مث

وسلم: »هْل أعطاَك أحٌد شيئاً؟« فقاَل: نَعم، خامتاً ِمن ذهٍب، فقاَل له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َمن َأعطاَكه؟« قاَل: 
وأوَمَأ بيِده إىل عليٍّ عليه السالُم، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »على أيِّ حاٍل أعطاَك؟« فقاَل: أعطاين ذاَك القائُم، 

الُِبوَن{  َب اَّللَِّ ُهُم اْلغَ وهو راكٌع، فكربََّ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم مث قرَأ: }َوَمْن يَ تَ َولَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن آَمُنوا فَِإنَّ ِحزْ 
 [. 56]املائدة:  

 فأنشَأ حساُن بُن اثبٍت: 
 .. وكلُّ بطيٍء يف اهلَوى وُمسارعِ .أاب حسٍن َتفديَك نَفسي وُمهَجيت

 .. وما املدُح يف جنِب اإللِه بضائعِ .أَيذهُب َمدحي واملَُحربَُّ ضائعاً 
 .. زكاًة َفدتَك النفُس اي خرَي راكعِ .فأنَت الذي َأعطيَت إذ كنَت راكعاً 

 .. وبَ يَّنها يف حُمَكماِت الشرائعِ .فأنزَل فيَك هللاُ خرَي واليةٍ 
 وقيَل يف ذلَك: 

 .. وهللاُ يرحُم عبَده الصَّبَّارا.َأوف الزكاَة مع الصالِة مقامها
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َق راكعاً   .. وَأسرَّه يف نفِسه ِإسرارا.َمن ذا الذي خبامِته تصدَّ
 يؤمُّ الغارا.. وحممٌد َأسرى .َمن كاَن ابَت على فراِش حممدٍ 

 .. فيها وميكاٌل يقوُم َيسارا . َمن كاَن جربيٌل يقوُم مييَنه
 .. يف تسِع آايٍت ُجعلَن كبارا. َمن كاَن يف القرآِن مُسَي مؤمناً 

 إسناده مسلسل بالضعفاء والمتهمين. # اإليماء: 
 

ثه عن ابِن عباٍس قاَل: مرَّ ابُن عباٍس بعَدما ُحجَب بصُره مبجلٍس ِمن جمالِس قريٍش وهم   -  3067 ن حدَّ ، عمَّ عن املنقريِّ
 هللَا؟  يسبُّوَن علياً، فقاَل: لقائِدِه: ما مسعَت هؤالِء يقولوَن؟ قاَل: َسبوا علياً، قاَل: فردَّين إليهم، فردَّه، فقاَل: أيُّكم السابُّ 

حاَن هللِا، َمن سبَّ هللاَ فقْد أشرَك؟ قاَل: فأيُّكم السابُّ لرسول هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ قَالوا: سبحاَن هللِا، َمن  قَالوا: سب
؟ قَالوا: أمَّا هذا فقْد كاَن، قاَل: فَأان أشهُد ابهلِل وأشهُد لسمعتُ  رسوَل   سبَّ رسوَل هللِا فقْد كفَر؟ قاَل: فأيُّكم السابُّ لعليٍّ

 صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن سبَّ علياً فقْد سبَّين، وَمن سبَّين فقد سبَّ هللَا«.  هللاِ 
 مث وىلَّ عنهم فقاَل لقائِده: ما مسعَتهم يقولوَن؟ قاَل: ما قَالوا شيئاً، قاَل: فكيَف رأيَت وجوَههم حيُث قلُت ما قلُت؟ قاَل: 

 ِشفاِر اجلازرِ .. نظَر التيوِس إىل . َنظروا إليَك ِبعنٍي حممرٍة 
 قاَل: زْدين فداَك أبوَك، قاَل: 

 .. نظَر الذليِل إىل العزيِز القاهرِ . ُخْزُر احلواجِب انِكسو أذقاهِنم
 قاَل: زْدين فداَك أبوَك، قاَل: ما ِعندي غريمها، قاَل: لكن ِعندي: 

 .. وامليتوَن فضيحٌة للغابرِ .أحياُؤهم ِخزٌي على أمواهِتم
: ُخْذ بيدي  عبد هللابَن عباٍس رضي هللاُ عنه أنَّ قوماً يقعوَن يف عليٍّ عليه السالُم، فقاَل البِنه عليِّ بِن بلَغ اويف رواية أنه 

. فذَكَره بنحِوه، وزاَد: »وَمن سبَّ هللَا كبَّه هللاُ على .فاذَهب ب إليهم، فأَخَذه بيِده حَت انَتهى إليهم، فقاَل: أيُّكم السابُّ هللاَ 
 ِر«. وجِهه يف النا

 
ُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجسَ  -  3069 َا يُرِيُد اَّللَّ  َأْهَل  عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف قوِل هللِا عزَّ وجلَّ: }ِإمنَّ

رَُكْم َتْطِهريًا{ ]األحزاب:   روَن ِمن الذنوِب، أال وإنَّ هللاَ 33اْلبَ ْيِت َويَُطهِّ  تبارَك وَتعاىل اختاَرين ِمن  [، »فَأان وأهُل بَييت ُمطهَّ
َل هللِا، ثالثٍة ِمن أهِل بَييت على مجيِع أُميت، وَأان سيُد الثالثِة، وسيُد ولِد آدَم يوَم القيامِة وال فخَر«، قاَل أهُل السدِة: اي رسو 

 حلََّق بيِده قاَل: »اختاَرين وعلي ومحزة  الطيبَة املباركَة مث َسمِّ لنا الثالثَة نعرْفهم، فبسَط رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم كفَّه
ى بثوِبه، عليٌّ عن مَييين، وجعفٌر عن َيساري، ومحزُة عنَد رِجلي،   وجعفر عليهم السالم، ُكنا رقودًا ابألبطِح ليَس ِمنا إال ُمسجَّ

ي، فانتبهُت ِمن رَقديت وجربيُل عليه فما نبَّهين ِمن رَقَديت غرُي َحفيِف أجنحِة املالئكِة وبرُد ذراِع عليٍّ عليه السالُم حتَت  خدِّ
: إىل  السالُم يف ثالثِة أمالٍك، فقاَل له بعُض األمالِك الثالثِة: اي جربيُل، إىل أيِّ هؤالِء الثالثِة ُأرسلَت؟ فحرَّكين برجِله وقالَ 

ِه؟ ف قاَل: هذا حممٌد صلى هللا عليه وسلم  هذا، وهو سيُد ولِد آدَم صلى هللا عليه وسلم، فقاَل له أحُد الثالثِة: وَمن هو مسِّ
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سيُد املرسلنَي، وهذا عليٌّ خرُي الَوصينَي، وهذا محزُة سيُد الشهداِء، وهذا جعفٌر له جناحاِن َخضيباِن يطرُي هِبما يف اجلنِة  
   . حيُث يشاُء«

ف. عبد الرحيمعمران بن  # اإليماء:   حدث بعجائب وكان يرمى بالرفض، ويحيى الحماني اتهموه بسرقة الحديث، وقيس بن الربيع ضعِّّ
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »دخلُت اجلنَة البارحَة فنظرُت فيها فإذا جعفٌر يطرُي   -  3071
 مع املالئكِة، وإذا محزُة متكٌئ على سريٍر«، وذكَر انساً ِمن أصحاِبه.

 . فيرتقي الحديث إلى درجة الحسن[. إسناده ضعيف.# اإليماء: ]
 

قاَل: مرَّ حارثُة بُن النعماِن على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وعنَده جربيُل، فقاَل جربيُل: »اي  عن ابِن عباسٍ  -  3073
 عليه  رسوَل هللِا، هذا حارثُة بُن النعماِن؟ قاَل: نَعم، قاَل جربيُل: أَما إنَّه أحُد الثماننَي الذيَن ثَبتوا مع رسوِل هللِا صلى هللا

 .  هللاُ ِبرزاِقهم وأرزاِق ِعياالهِتم يف اجلنِة«وسلم يوَم ُحننٍي، تكفَّلَ 
 الحسن بن عمارة متروك.# اإليماء:  

 
عن ابِن عباٍس قاَل: َأوحى هللاُ تعاىل إىل حممٍد صلى هللا عليه وسلم: »إيّنِ َقد قتلُت بيحىي بِن زكراي سبعنَي ألفاً،  -  3075

   .وإيّنِ قاتٌل اببِن ابنِتَك سبعنَي ألفاً وسبعنَي ألفًا«
 [. إسناده ضعيف، فيه محمد بن شداد وهو ضعيف، وقد تابعه غير واحد، وبعضهم ثقات# اإليماء: ]

 
، عن أبيه، وعن مجيِل بِن مرثٍد الكليبِّ وغرِيمها، وقد ذكَر بعَض هذا   -  3077 عن هشاِم بِن حممِد بِن السائِب الكليبِّ

الُعزى  احلديِث عن أب صاحٍل عن ابِن عباٍس: زيٌد احِلبُّ ِحبُّ رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ابُن حارثَة بِن شراحيَل بِن عبدِ 
امِر بِن النعماِن بِن عامِر بِن عبِد ودِّ بِن عوِف بِن ُعذرَة بِن زيِد الالِت بِن رُفيدَة بِن ثوِر بِن كلِب بِن  بِن امرِئ القيِس بِن ع

ا مُسي قضاعَة ألنَّه انقَضَع عن قومِ  ه أي  َوبرَة بِن تغلَب بِن حلواَن بِن عمراَن بِن إحلاِف بِن ُقضاعَة، واسُم ُقضاعَة َعمرو، وإمنَّ
اعُة بُن مالِك بِن َعمرو بن ُمرَة بِن مالِك بِن محري بِن سبأ بِن يشجَب بِن يَعرَب بِن قحطاَن مجاع اليمِن، وأمُّ انقَطَع، وُقض

  زيِد بِن حارثَة ُسعدى بنُت ثعلبَة بِن عامِر بِن عبِد عامِر بِن أفلَت بِن سلسلَة ِمن َبين معٍن ِمن طيٍء، فزاَرت ُسعدى أمُّ زيدٍ 
، فأغارْت خيٌل لبين الَقنِي بِن جسٍر يف اجلاهليِة، فمرُّوا على أبياِت بين َمعٍن رهِط أُمِّ زيٍد، فاحَتَملوا زيدًا  قوَمها وزيٌد معها

ِد  وهو يومئٍذ غالٌم يَ َفَعٌة قد أوصَف، فوافوا به سوَق ُعكاٍظ فَعَرضوُه للبيِع، فاشرتاُه ِمنهم حكيُم بُن حزاِم بِن ُخويلِد بِن أس
ته خدُيَة بنِت خويلِد ِبربِعمئةِ بِن عبِد الُعز  ا تزوَّجها رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهبْتُه له،   ى بِن ُقصيٍّ لعمَّ درهٍم، فلمَّ

 فقبَضُه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم.
 وقْد كاَن أبوُه حارثُة بُن شراحيَل فقَدُه فقاَل: 

 َأم أَتى دونَه األجلْ .. أحيٌّ فرُيجى .بكيُت على زيٍد ومل َأْدِر ما فعلْ 
 .. َأغاَلَك سهُل األرِض أم غاَلَك اجلبلْ .فوهللِا ما َأدري وإْن كنُت سائالً 
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 .. وَتعرُض ِذكراُه إذا قارَب الطََّفلْ . ُتذكِّرنيه الشمُس عنَد طُلوِعها
 .. فيا طوَل ما ُحزين عليه واي وجلْ . وإْن هبَّت األرواُح هيَّْجن ِذكَره 

 .. وال أسأُم التَّْطواَف أو تسأَم اإلبلْ .يِس يف األرِض جاهداً سُأعِمُل نصَّ العِ 
 .. وكلُّ امرٍئ فاٍن وإْن غرَّه األملْ . َحيايت أو أْتيت عليَّ منيَّيت

 .. وُأوصي يزيدًا مث بعَدهُم جبلْ .سُأوصي به قيساً وَعمرًا ِكليهما
ه، وهو يزيُد بُن كعِب بِن شراحيَل.  يَعين جبلَة بَن حارثَة أخا زيٍد، وكاَن أكرَب ِمن زيٍد، ويَعين  بيزيَد أخا زيٍد ألُمِّ

م قد َجزِعوا عليَّ   ، فقاَل: فحجَّ أانٌس ِمن كلٍب فرَأوا زيداً فعَرَفهم وَعرفوُه، فقاَل: أبِلغوا َأهلي هذِه األبياَت، فإيّنِ أعلُم أهنَّ
 املشاعرِ .. فإيّنِ قطنُي البيِت عنَد .َأِحنُّ إىل َقومي وإْن ُكنُت انئياً 

 .. وال تُ ْعِملوا يف األرِض َنصَّ األابعرِ .فكفُّوا ِمن الَوْجِد الذي قْد شجاُكمُ 
 .. كراٍم معدٍّ كابرًا بعَد كابرِ .فإيّنِ حبمِد هللِا يف خرِي ُأسرةٍ 

حارثُة وكعٌب ابنا ُشراحيَل  فانطلَق الَكلبيوَن فأعَلموا أابُه، فقال: ابين وربِّ الكعبِة، وَوصفوا له موِضَعه وعنَد َمن هو، فخرَج 
، اي  عبد املطلبلفدائِِه، وقِدما مكَة فسَأال عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقيَل: هو يف املسجِد، فَدخال عليِه فقاال: اي ابَن 

ون وُتطعموَن األسرَي، جئناَك يف ابِننا عنَدَك،  العاين  ابَن هاشٍم، اي ابَن سيِد قوِمه، أَنتم أهُل حرِم هللِا وجريانُه، وعنَد بيِته َتفكُّ
 صلى  فامُنْن علينا وأحِسْن إلينا يف فدائِِه، فإانَّ سنرَفُع لَك يف الفداِء، قاَل: »َمن هو؟« قَالوا: زيُد بُن حارثَة، قاَل رسوُل هللاِ 

ُه، فِإن اختارَكم فهو لكم بغرِي فداٍء، وِإن اختاَرين   هللا عليه وسلم: »َفهال غرَي ذلَك؟« قالوا: ما هو؟ قاَل: »أدعوُه فُأخريِّ
فوهللِا ما َأان ابلذي أختاُر على َمن اختاَرين أحدًا«، قَاال: قد زِدتنا على النََّصِف وأحسنَت، قاَل: فدعاُه فقاَل: »هل تعرُف  

ي«، قاَل: »فَأان َمن قد علمتَ   ورأيَت ُصحَبيت لَك، فاخرَتْين أو  هؤالِء؟« قاَل: نَعم، قاَل: »َمن هذا؟« قاَل: »َأب وهذا عمِّ
، َفقاال: وََيَك اي زيُد، أُتتاُر العُ  بوديَة على اخرَتْمها«، قاَل زيٌد: ما َأان ابلذي أختاُر عليَك أحدًا، أنَت ِمين مبكاِن األِب والعمِّ

َك وأهِل بيِتَك؟ قاَل: نَعم، قد رأيُت ِمن هذا الرجِل شيئاً ما   َأان ابلذي أختاُر عليه أحدًا أبدًا.  احلريِة وعلى أبيَك وعمِّ
ا رأى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذلَك أخَرَجه إىل احِلجِر فقاَل: »اي َمن حضَر اشَهدوا أنَّ زيدًا ابين ويرُثين وأرِثُ  ُه«،  فلمَّ

ه طابْت أنفُسهما وانَصَرفا، فُدعَي: زيَد بَن حممٍد حَت جاَء هللاُ  ا رأى ذلَك أبوُه وعمُّ   ابإلسالِم.فلمَّ
عبد  وقاَل ابُن عباٍس يف احلديِث: فزوََّجه النيبُّ صلى هللا عليه وسلم زينَب بنَت جحِش بِن رائٍب األسديَة، وأمُّها أُميمُة بنُت 

، وقالوا: حممٌد  بِن هاشٍم، فطلََّقها زيٌد فتزوََّجها رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فتكلََّم املنافقوَن يف ذلَك وطَعنوا فيه املطلب
ٌد َأاَب َأَحٍد ِمْن رَِجاِلُكْم{  إىل آخِر اآليِة ]األحزاب:  َُيّرُِم نساَء الولِد وقد تزوََّج امرأَة ابِنه زيٍد! فأنزَل هللاُ تعاىل: }َما َكاَن حُمَمَّ

{ ]األحزاب:  40  [. 5[، وقاَل تعاىل: }اْدُعوُهْم آِلاَبئِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اَّللَِّ
  عَي َيومئٍذ: زيَد بَن حارثَة، وُدعَي األدعياُء إىل آابئِهم، فُدعَي املقداُد إىل َعمرو وكاَن يُقاُل له قبَل ذلَك: املقداَد بنَ فدُ 

 األسوِد، وكاَن األسوُد بُن عبِد يغوَث الزهريُّ قد تَبنَّاه. 
 . هشام بن محمد بن السائب الكلبي متروك، وأبوه متهم# اإليماء: 
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ي وَوصيِّي ووارِثي«.ع -  3078  ن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »العباُس عمِّ

 : موضوع.(787الضعيفة ) # السلسلة
 

عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال تُؤذوين يف العباِس، فإنَّ عمَّ الرجِل   -  3079
ُو أبيِه«    . ِصن ْ
 إسناده ضعيف[.  ] # اإليماء:

 
ي هذا  -  3080 وأخَذ بيِد   -عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن مل َيبَّ عمِّ

   . هلِل عزَّ وجلَّ وِلقرابِتِه ِمين فليَس مبؤمٍن« - العباِس فرفَ َعها 
 .]إسناده شديد الضعف، لكنه يصح من وجوه أخرى[# اإليماء: 

 
 . عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما هلم ولعماٍر، َيدعوهم إىل اجلنِة وَيدعونَه إىل الناِر« -  3081

 (.1598محمد بن زكريا الغالبي ضعيف. ورواه غيره عن مجاهد مرساًل، انظر فضائل الصحابة ألحمد )# اإليماء: 
 

 . هللا عليه وسلم َدعا فقاَل: »اللهمَّ علِّم معاويَة الكتاَب واحلساَب، وِقِه العذاَب« عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى -  3083
حاتم: ال يحتج به. وله شواهد من أجلها  أبو قال  عبد الرحمن( وقال: عثمان بن 426أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )# اإليماء: 

 (.3227أورده األلباني في الصحيحة )
 

عن سعيِد بِن املسيِب، عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه قاَل: قدَم وفُد بكِر بِن وائٍل على رسوِل هللِا صلى هللا عليه   -  3086
؟« قَالوا: هلَك اي رسوَل   وسلم، فقاَل هلم النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ما فعَل حليٌف لكم يُقاُل له ُقسُّ بُن ساعدَة اإلايديُّ

َه النيبُّ   عليه السالُم ملوتِِه أتّوهاً شديدًا، مث قاَل: »كأيّنِ به ابألمِس يف سوِق عكاٍظ على مجٍل أفرَق يف ِإزاريِن وهو  هللِا، فتأوَّ
خيطُب الناَس وهو يقوُل: اي أيُّها الناُس اجتِمعوا، مث امَسعوا وُعوا، َمن َعاش َمات، وَمن ماَت فاَت، وما هو آٍت آٍت، إنَّ يف  

يف األرِض لِعربًا، حباٌر ال َتفوُر، وجنوٌم ال مَتوُر، وسقٌف مرفوٌع، وِمهاٌد موضوٌع، ومطٌر ونباٌت، وذاهٌب وآٍت،  السماِء خَلربًا، و 
احٍد وأحياٌء وأمواٌت، وعظاٌم رفاٌت، وليٌل وهناٌر، وضياٌء وظالٌم، وُمسيٌء وحُمسٌن، وغينٌّ وفقرٌي، اي َأرابَب الغفلِة لِيصلْح كلُّ و 

  عالوا نعبْد إهلاً واحدًا ليَس مبولوٍد وال والٍد، أعاَد وأابَد، وغدًا إليه املعاُد، َأقَسَم ُقسٌّ قسماً ابهلِل وما َأمِثَ، لئنْ ِمنكم عمَله، تَ 
فال  وَن كاَن يف األرِض ليكوَننَّ َسَخطاً، إنَّ هلِل ِديناً هو َأرضى ِمن ِديِنكم الذي أَنتم عليه، اي أهَل إايٍد مايل َأرى الناَس َيذهب 

 يَرجعوَن! َأرضوا ابملقاِم فَأقاموا أم تُركوا فَناموا!«
فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »مسعُته يتمثُل ِببياِت شعٍر وِلساين ال ينطلُق هبا«، فقاَم إليه رجٌل ِمنهم فقاَل: اي  

 رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُقْل، فإنَّ الشعَر كالٌم رسوَل هللِا، َأان مسعُتها ِمنه، فهل عليَّ فيه ِمن إمٍث إْن َأان قلُته؟ فقالَ 
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 حسُنُه حسٌن وقبيُحُه قبيٌح«، فقاَل: مسعُته يقوُل: 
اهبنَي األوَّلنيَ   .. ِمن القروِن لنا بصائرْ .يف الذَّ

 .. ليَس هلا مصادرْ .ملَّا رأيُت َموارداً للموتِ 
 .. َيسعى األكابُر واألصاغرْ .ورأيُت قوماً حنَوها

 .. يَبقى على احلداثِن غابرْ . ال يَرجُع املاضي وال
 .. حيُث صاَر القوُم صائرْ .أَيقنُت أيّنِ ال حمالةَ 

فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن يزيُد يف إمياِن ُقس بِن ساعدَة؟« فوثَب رجٌل ِمن القوِم فقاَل: اي رسوَل هللِا صلى  
ِعبنا إذ أشرَف علينا ِمن حرِة اجلبِل، فرأيُت طريًا كثريًا ووحشاً كثريًا يف بطِن الوادي، وإذا ُقسُّ  هللا عليه وسلم بَينا حنُن يف مال

بُن ساعدَة مؤتزٌر بشملٍة ُمرَتٍد ُِبخرى، وبيِده ِهراوٌة، وهو واقٌف على عنٍي ِمن ماٍء وهو يقوُل: ال وإلِه السماِء ال يشرُب  
ُر القويُّ قبَل الضعيِف، بل يشرُب الضع ، فَوالذي بعَثَك ابحلقِّ اي رسوَل هللِا، لقد رأيُت القويَّ ِمن الطرِي يتأخَّ يُف قبَل القويِّ

 حَت يشرَب الضعيُف، ولقد رأيُت القويَّ ِمن الوحِش يتأخُر حَت يشرَب الضعيُف، 
ا تَتحامى حوَله هبطُت إليه ِمن ثَنيِة اجلبِل، فرأيُته واقفاً بنَي قربيِن ُيصلِّي، فقلُت: أنَِعْم صباحاً، ما هِذه الصالُة اليت ال   فلمَّ

تعرُفها العرُب؟ قاَل: صليُتها إللِه السماِء، فقلُت: وهل للسماِء ِمن إلٍه ِسوى الالِت والُعزى؟ فانتقَض وانتفَخ لونُه مث قاَل:  
اها، وابلكواكِب زيَّنها، وابلقمِر املنرِي والشمِس إليَك عينِّ اي َأخا إايٍد، إنَّ يف السماِء إهلاً عظيَم الشأِن، هو الذي خَلَقها فسوَّ 

 أشَرَقها، أظلَم ليَلها وأضاَء هنارَها، ليسلَف بعضها يف بعٍض، ليَس له كفويٌَّة وال أينيٌَّة وال َكْيموسيٌَّة،
غرَي صاِحيَب هذيِن القربيِن،   فقلُت له: فما أصبَت موضعاً تعبُد إلَه السماِء إال يف هذا املكاِن؟ فقاَل: إيّنِ مل ُأصْب يف زَمين 

؟ قاَل: رجٌل أبلجُ    وإيّنِ ُمنتظٌر ما أصاهَبما، وسيَ ُعّمكم حقٌّ ِمن هذا الوجِه، وأشاَر بيِده حنَو مكَة، فقلُت له: وما هذا احلقُّ
، ونعيٍم ال يَنفُد، فإْن  أحوُر، ِمن ولِد لؤيِّ بِن غالٍب، يَعين حممدًا عليه السالُم، َيدعوكم إىل كلمِة اإلخالِص، وعيِش األبدِ 

دعاُكم فَأجيبوُه، وِإن استنَصرَكم فانصروُه، قد وصَف يل فيه عالمات َشَت وخالئَق حساانً، قاَل: إنَّه ال أيخُذ على َدعواُه  
كنُت أوَل َمن َيسعى  أجرًا، قلُت: فما َلَك ال َتصرُي إليِه؟ قاَل: إيّنِ ال َأعيُش إىل مبعِثِه، ولو علمُت أيّنِ َأعيُش إىل مبعِثِه ل

 إليه، فأضرب بصفقِة كفِّي صفقَة كفِّه، فأقيم بنَي يديِه حلكِم ربِّ تبارَك وَتعاىل.
أُمًة   فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »حسُبَك، فإنَّ القسَّ بَن ساعدَة كاَن أُمًة، يبعثُُه هللاُ تبارَك وَتعاىل يوَم القيامةِ 

   .وحَده«
  .]في القصة نكرة واضحة في كثير من مواضعها[# اإليماء: 

 
عن أب صاحٍل، عن ابِن عباٍس قاَل: ملَّا قدَم وفُد إايٍد وعبِد القيِس على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل هلم   -  3087

؟« قَال وا: كلُّنا نعرفُه اي رسوَل هللِا، قاَل: »فما  رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أيُّكم يعرُف الُقسَّ بَن ساعدَة اإلايديَّ
أنظُر  فعَل؟« قَالوا: ماَت اي رسوَل هللِا، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يرحُم هللاُ الُقسَّ بَن ساعدَة، ما أَنساُه كأيّنِ 

 لَُّم بكالٍم عليه حالوٌة، وهو يقوُل: إليه بسوِق عكاٍظ يف الشهِر احلراِم على مجٍل له أمحَر أورَق وهو خيطُب الناَس ويتك
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أيُّها الناُس، اجتِمعوا وامَسعوا، واحَفظوا وُعوا، َمن عاَش ماَت، وَمن ماَت فاَت، كلُّ ما هو آٍت آٍت، إنَّ الليَل ليٌل داٍج،  
وٌء وظالٌم، وبرٌّ وآاثٌم، والسماء ذاُت األبراِج، حباٌر تزخُر، وجنوٌم تزهُر، ومطٌر ونباٌت، وآابٌء وأمهاٌت، وذاهٌب وآٍت، وض

،  لباٌس ومركٌب ومشرٌب، إنَّ يف السماِء خلربًا، وإنَّ يف األرض لِعربًا، مهاٌد موضوٌع، وسقٌف مرفوٌع، وجنوٌم متوُر، وحباُر ال تغورُ 
ِديِنكم الذي أَنتم عليِه، مايل    أقَسَم قسٌّ َقسماً حّقاً، لئْن كاَن يف األرِض رضاً ليكوَننَّ سخطاً، إنَّ هلِل ِديناً هو أحبُّ إليِه من 

 فيه، ما هلِل  َأرى القوَم َيذهبوَن وال يَرجعوَن! َأرضوا ابملقاِم هناِلَك فأَقاموا! أم تُركوا فَناموا! مث قاَل: أقسَم قسٌّ َقسماً برًا ال إمثَ 
أدرَكه فاتبَ َعُه، وويٌل ِلمن أدرََكه ففارََقه«، مث   نعلى األرِض ِديٌن هو أحبُّ إليه ِمن ِديٍن أظلَّكم زمانُه وأدرَكَكم أوانُه، ُطوىب ِلم

 أنشَأ يقوُل: 
اهبنَي األوَّلنيَ   .. ِمن القروِن لنا بصائرْ .يف الذَّ

 .. ليَس هلا مصادرْ .ملَّا رأيُت موارداً للموتِ 
 .. مَيضي األكابُر واألصاغرْ .ورأيُت َقومي حنَوها

 الباقنَي غابرْ .. وال ِمن  .ال يرجُع املاضي إيلَّ 
 .. حيُث صاَر القوُم صائرْ .أَيقنُت أيّنِ ال حمالةَ 

 فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يرحُم هللاُ ُقسَّ بَن ساعدَة، إيّنِ أَلرجو َأن أييتَ يوَم القيامِة وحَده«. 
الذي رأيَت ِمنه؟« قاَل: بَينا َأان جببٍل يف انحيِتنا  فقاَل رجٌل ِمن القوِم: اي رسوَل هللِا، لقْد رأيُت ِمن قسٍّ عجباً، قاَل: »وما 

حوَله سباٌع كثريٌة قد   وإذايقاُل هلا مِسْعاُن يف يوٍم قايٍظ شديِد احلرِّ، إذا َأان بُقسِّ بِن ساعدَة يف ظلِّ شجرٍة عنَدها عنُي ماٍء، 
ا  َوردَت وهي تشرُب ِمن املاِء، فإذا زَأَر سبٌع ِمنها على صاحِبِه ضربَه ب يِده وقاَل: ُكفَّ حَت يشرَب الذي ورَد قبَلَك، فلمَّ

  رأيُته وما حوَله ِمن السباِع هاَلين ذلَك ودَخَلين رعٌب شديٌد، فقاَل: ال ُتْف، ال ِبَس عليَك إْن شاَء هللاُ، وإذا َأان بقربينِ 
ا أَنسُت به قلُت: ما هذاِن الَقرباِن؟ فقاَل: هذاِن القربا ِن أَلخويِن يل كاان يعبداِن هللَا يف هذا املوضِع،  بيَنهما مسجٌد، فلمَّ

َمهما وِفعاهَلما، فَبكى مث قاَل:  واُتذُت فيما بيَنهما مسجداً أعبُد هللَا فيه حَت أحلَق هبما، مث ذكَر أايَّ
 .. وَمايل فيه ِمن حبيٍب ِسواكما.أمل تعَلما أيّنِ بِسْمعاَن مفردٌ 

 .. أجدكما ال تقضياِن كراُكما .َخليليَّ ُهبَّا طاَل ما قْد رقُدمتا
 .. طواَل الليايل أو ُييُب َصداكما . أُقيُم على َقربيكما لسُت ابرحاً 

 .. يردُّ على ذي َعْولٍة إْن َبكاكما .سأَبكيُكما طوَل احلياِة وما الذي
 .. ِبروحي يف َقربيكما َقد َأاتكما.كأنَّكما واملوُت أقرُب غايةٍ 

 .. جلُدُت بِنفسي أْن تكوَن ِفداكما.فلو ُجعلْت نفٌس لنفٍس وقايةً 
 إسناده واه بمرة[. ] # اإليماء:

 
عن ابِن عباٍس قاَل: ملَّا كاَنت الليلُة اليت زُفْت فاطمُة إىل عليٍّ عليه السالُم كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم   -  3089

سونَه حَت طلَع الف اَمها، وجربيُل عن مييِنها، وميكائيُل عن يسارِها، وسبعوَن ألَف َمَلٍك ِمن خلِفها ُيسبحوَن هللَا ويُقدِّ   . جرُ ُقدَّ
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 (: هذا كذب صراح. 99/ 1. وقال الذهبي في الميزان )حديث موضوع( وقال: هذا 777أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 
 

ا   -  3090 عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ابَنيت فاطمُة حوراُء آدميٌة مل حِتْض ومل تطُمْث، وإمنَّ
   .مسَّاها فاطمة ألنَّ هللَا عزَّ وجلَّ فَطَمها وحُمبِّيها عن الناِر« 

 : موضوع.(428الضعيفة ) # السلسلة
 

   .بِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن يُرْد َهواَن ُقريٍش أهانَُه هللاُ عزَّ وجلَّ« عبد هللاعن  -  3094
 إسناده موضوع[.  # اإليماء: ]

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خرُي األنصاِر بَنو اخلزرِج، مث بَنوا فالٍن، واألنصاُر   -  3096

   .لُّهم خرٌي«ك
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
، فذَكَر رجٌل أاب حنيفَة فناَل ِمنه، فقاَل  عبد هللاعن نصِر بِن عليٍّ اجلهضميِّ قاَل: كنُت يوماً عنَد   -  3099 بِن داوَد اخلرييبِّ
هللا عليه وسلم: »أيتيُكم أهُل  بُن داوَد: حدثنا األعمُش، عن جماهٍد، عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى  عبد هللا

 اليمِن هم أرقُّ قلوابً وأَلنُي َأفئدًة«.
 .يريُد أقواٌم َأن َيضعوهم وأيىَب هللاُ إال َأن يَرفَعهم

 أحمد بن محمد بن المغلس هو أحمد بن محمد بن الصلت بن المغلس الكذاب، وهللا أعلم. # اإليماء:  
 

ما كاان ُمسلمنَي، وال َتسبُّوا  عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َتسبُّوا ُمضَر وربيعَة   -  3100 فإهنَّ
 قيساً فإنَّه كاَن ُمسلمًا«. 

 ضعيف جدًا. محمد بن زياد الميموني # 
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قدَم على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم وفٌد ِمن دْوٍس وهم أزُد شنوءَة، قاَل: فقاَل النيبُّ صلى   -  3102
ِمنكم، شعاُر   هللا عليه وسلم: »َمرحباً ابألزِد، أحسِن الناِس ُوجوهاً، وأطيِبِه أفواهاً، وَأمسِعِه لقاًء، وَأعظِمِه أمانًة، أَنتم ِمين وَأان

   . يت: اي مربوُر«ِإخو 
 (.2596قال أبو زرعة: هذا حديث منكر، انظر العلل البن أبي حاتم )# اإليماء: 
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عن ابِن عباٍس قاَل: رَأى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم طعاماً، فقاَل: »ِلمن هذا الطعاُم؟« قاَل العباُس: اي   -  3104
م إْن َجاعوا   ي ال تفعْل، فإهنَّ رسوَل هللِا، للَحبشِة ُأطِعُمهم وَأكُسوهم، فقاَل له رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي عمِّ

   .وا«َسَرقوا، وإْن شِبعوا زَن
 (.235/  4[. وانظر نحوه في المجمع )حديث موضوع] # اإليماء:

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رجٌل لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: إيّنِ أريُد الغزَو، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه   -  3105

 يف راحٍة وسلم: »عليَك ابلشاِم، فإنَّ هللَا قد َكفَل يل ابلشاِم، مث الَزم الشاَم، فإنَّه إذا داَرت الرَّحا بنَي أُميت كاَن أهُل َعسقالنَ 
 .يٍة«وعاف

   .]في إسناده من لم أقف على حاله[# اإليماء: 
 

   .عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »لو َتعلموَن ما أعلُم لضحكُتم قليالً ولبكيُتم كثريًا« -  3106
 .رواية سماك عن عكرمة مضطربة# اإليماء: 

 
عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »النادُم يَنتظُر الرمحَة، واملُعجُب  يَنتظُر املَقَت، وكلُّ   -  3109

ِة،  عامٍل سيقدُم على ما أسلَف عنَد موتِه، فإنَّ ِمالَك األعماِل خبواتيِمها، والليُل والنهاُر َمطيتاِن فارَكبومها بالغاً إىل اآلخر 
كم  ِمثْ َقاَل َذرٍَّة  والتَّسويَف ابلتوبِة والِغرَّة حبْلم هللِا، واعَلموا أنَّ اجلنَة والناَر أقرُب إىل أحدِكم ِمن ِشراِك نعِلِه }َفَمْن يَ ْعَملْ وإايَّ

 [. 7،8( َوَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرٍَّة َشرًّا يَ َرُه{« ]الزلزلة: 7َخرْيًا يَ َرُه ) 
 . يُل والنهاُر َمطيتاِن«وروايُة متاٍم خمتصرٌة: »الل

وأورده األلباني في الضعيفة   حاتم: ليس بقوي.أبو بن المغيرة قال  عبد هللاإسحاق بن بشر متهم، وكذا ميسرة بن عبدربه، و # اإليماء: 
(722( )5257 .) 

 
هباُء، َأهداها له   عبد هللاعن عليِّ بِن    -  3111 بِن عباٍس، عن أبيه قاَل: ُأهديْت لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم بغلُتُه الشَّ

، املُقوقُس، وجاريٌة يقاُل هلا ماريُة أُم إبراهيَم، فاُتَذها نيبُّ هللِا صلى هللا عليه وسلم لنفِسِه، وجاريٌة ُأخرى فوَهَبها لدِ  حيَة الكليبِّ
 ِمن صوٍف وِمن ليِف فقلََّدها إايُه، وأخَذ كساًء َقطوانياً فطواُه ِبربِع طياٍت مث وضَعُه على البغلِة، مث ركَبها نيبُّ وفتَل للبغلِة َرسناً 

؟« قلُت: بلى، افعلْ   اي  هللِا صلى هللا عليه وسلم، مث أخَذ بِيدي فأرَدَفين فقاَل: »اي غالُم، أال ُأعلمَك كلماٍت يَنفُعك هللاُ هِبنَّ
»احَفظ هللاَ َيفْظَك، احَفظ هللَا جتْدُه أماَمَك، تعرَّْف إليِه يف الرَّخاء يعرْفَك يف الشدِة، إذا سألَت فاسأِل هللَا،   ، فقاَل: نيبَّ هللاِ 

يْقِضهِ  مل  مبا  يَنفعوَك  أْن  َأرادوا  مجيعاً  اخللَق كلَّهم  فلو أنَّ  هو كائٌن،  مبا  القلُم  جفَّ  قد  ابهلِل،  فاستِعْن  استعنَت  مل   وإذا  لَك  هللاُ 
مبا مل يكتْبُه هللاُ عليَك مل يَقدروا على ذلَك، اعمْل هلِل ابلشكِر يف الَيقنِي، واعلْم أنَّ يف الصرِب   يَقدروا على ذلَك، أو َيضرُّوَك 

 أصنُع ابليقنِي اي على ما تكرُه خريًا كثريًا، فإنَّ النصَر مع الصرِب، وإنَّ الفرَج مع الكرِب، وإنَّ مع الُعسِر يسرًا«، قاَل: كيفَ 
 . ليقنِي«نيبَّ هللِا؟ قاَل: »َأن تعلَم َأن ما َأخطأَك مل يكْن لُيصيَبَك، وأنَّ ما أصاَبَك مل يكْن لُيخطَئَك، فإذا أنَت قد فتحَت ابَب ا
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 الحارث بن الحجاج عن أبي معمر سالم بن عبد هللا قال الدارقطني: مجهوالن. # اإليماء: 
 

بِن ُعمرٍي، عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنه قاَل: ُأهدَي إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم بغلٌة،   عبد امللك  عن  -  3112
ّياً  َأهداها له ِكسرى أو قيصُر، قاَل: فركَبها النيبُّ صلى هللا عليه وسلم حببٍل ِمن شعٍر، قاَل: مث أرَدَفين خلَفه، قاَل: مث ساَر مل 

غالُم«، فقلُت: لبيَك اي رسوَل هللِا، قاَل يل: »احَفظ ]هللَا[ َيفْظَك، احَفظ هللَا جتْدُه أماَمَك، تعرَّْف إىل  مث التفَت فقاَل: »اي 
دِة، وإذا سألَت فاسَأل هللَا، وإذا استعنَت فاستعْن ابهلِل، َمضى القلُم مبا هو كائٌن، فلو جهدَ    هللِا يف الرخاِء يعرْفَك يف الشِّ

 يف أمٍر مل يَقِضِه هللاُ لَك مل يَقدروا عليه، ولو جهَد الناُس َأن َيضروَك يف أمٍر مل يكتْبُه هللاُ عليَك مل يَقدروا الناُس َأن يَنفعوكَ 
  عليه، فِإن استطعَت َأن تعمَل ابلصرِب مع اليقنِي فافعْل، وإْن مل َتستطْع فإنَّ يف الصرِب على ما تكرُه خريًا كثريًا، واعلْم أنَّ 

 لصرِب، وأنَّ الفرَج مع الكرِب، وأنَّ مع العسِر ُيسرًا«.النصَر مع ا
مث   وروايُة ابِن شاهنَي خُمتصرٌة: ُأهدَي إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم بغلٌة، َأهداها له ِكسرى أو قيصُر، فركَبها حببٍل ِمن شعٍر، 

ع اليقنِي فافعْل، وإْن مل تستطْع فإنَّ يف الصرِب على ما  أرَدَفين خلَفه، مث التفَت إيلَّ فقاَل: »ِإن استطعَت َأن تعمَل ابلصرِب م
 .تكرُه خريًا كثريًا، واعلْم أنَّ مع الصرِب النصَر«

 ضعيف[. ]  # اإليماء:
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل جربيُل للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »اي حممُد، ِعْش ما شئَت فإنَّك ميٌت، وَأحبْب َمن   -   3113
 ن الناِس«.شئَت فإنَّك ُمفارقُُه، واعمْل ما شئَت فإنَّك ُمالقيِه، واعلْم اي حممُد أنَّ شرَف املؤمِن قياُمُه ابلليِل، وعزُّه استغناُؤُه ع

 وإبراهيم بن الحكم بن أبان ضعيف. غريب المتن واإلسناد  # اإليماء:
 

بِن عباٍس قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا صلَّى الغداَة قعَد يف ُمصالُه حَت تطلَع   عبد هللاعن  -  3114
البجليِّ يف  عبد هللاَع جريُر بُن خري ذي مين عليه مسحُة َملٍك«، فطل الشمُس، فقاَل يوماً: »يطلُع َعليكم ِمن هذا الفجِّ ِمن 

 عليه  أحَد عشَر راكباً ِمن قوِمِه، فعلَّقوا رِكاهَبم، مث َدنوا فقاَل جريٌر: السالُم َعليكم اي معشَر قريٍش، أيَن رسوُل هللِا صلى هللا
واحلوَب يف أهِل الوبِر والصوِف، اي   وسلم؟ فقاَل نيبُّ هللِا عليه السالم: »اي جريُر، َأسِلْم َتسَلْم، ِإن غلَظ القلوِب واجلفاءَ 

نيا و  حالوَة جريُر، ِإنك ال تستحُق حقيقَة اإلسالِم وال تستكمُل بُعَد اإلمياِن حَت تدَع عبادَة األواثِن، اي جريُر ِإيّنِ ُأحذرَك الدُّ
 ِرضاِعها ومرارَة ِفطاِمها«. 

الِم، فقاَل: »اللهمَّ اشرْح صْدرَه لإلسالِم وال جتَعْله ِمن أهِل الردِة،  قاَل جريٌر: اي رسوَل هللِا، ادُع هللَا َأن َيشرَح َصدري لإلس
ريُد َأن وال ُتكِثْر له فَيطغى، وال مُتلي له فَينسى«، قاَل جريٌر: َفما الذي أَتيُت وِإين ُأريد َأن أسأَلَك عنه؟ قاَل: »أَتيَت وأَنَت تُ 

 الوالِد على ولِدِه َأن خيَضَع له يف الغضب وَأن يُؤثَِره يف الرِّضا، وِمن حقِّ الولِد تسأََلين عن حقِّ الوالِد على ولِدِه، إنَّ ِمن حقِّ 
ا الواصُل َمن إذا قطعْت رمحُه وَصَلها«، فقاَل:   على والِدِه َأن َُيِسَن َأَدبه وال َُيحَد نسَبه، إنَّ املُكاِفَئ ليَس ابلواِصِل، إمنِّ

ن أسأَلَك َعنه، ما َأردُت َأن أسأَلَك عن شيٍء غريِه، أشهُد َأن ال إله إال هللاُ وأنَّك عبُدُه  َوالذي بعَثَك ابحلقِّ َهذا أردتُّ أَ 
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 ورسولُُه. 
قاَل: »أيَن تَنزلوَن اي جريُر؟« قاَل: يف َأكناِف ببيشة بنَي سلٍم وأراٍك، وسهٍل ودكداٍك، ومحوٍض وغالٍك، وخنلٍة وضالٍة، وسدرٍة 

ُؤان ربيٌع، وربيُعنا لسريٌع، وماُؤان منبٌع، ال يقاُم ما حتَتها، وال َيسُر صاحُبها، وال يعزُب سارُحها،  وآءٍة، وجنمٍة وأمثلٍة، شتا
َف كاَن فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َأما إنَّ خرَي املاِء الشبُم، وخرَي املاِل الغنُم، وخرَي املَرعى األراُك والسلُم، إذا َأخل

 َن لبيناً يسرياً، وِإذا سقَط كاَن درينًا«. جليناً، وإذا ُأكَل كا
نيا ِمن املوِج املل فلى، قاَل: »خلَق هللاُ السماَء الدُّ نيا واألرِض السُّ فوِف،  فقاَل جريٌر: اي رسوَل هللِا، َأخربين عن السماِء الدُّ

فلى ِمن الزبِد احلما، واملاِء  للشياطنِي، وحفظاً ِمن كلِّ شيطاٍن رجيٍم،  وحَفَفها ابلنجوِم، وجَعَلها رُجوماً  وخلَق األرَض السُّ
الكباِر، وجَعَلها فوَق صخرٍة على ظهِر حوٍت، خيرُج ِمنها املاُء، فلو اخنَرَق ِمنها خرٌق الدرت األرَض وَمن َعليها، سبحاَن  

 خالِق النوِر«. 
 رسوَل هللِا ما َأعتقُد؟ قاَل: »تعتقُد َأن ال إلَه إال هللاُ وأيّنِ  قاَل جريٌر: اي رسوَل هللِا، ابُسْط يَدَك ُأابِيْعَك، فبسَط يَده، فقاَل: اي

يَت«،  عبُد هللِا ورسولُُه«، قاَل: نَعم، قاَل: »وَأن تُقيَم الصالَة وُتؤدي الزكاَة«، قاَل: نَعم، قاَل: »وَأن تصوَم رمضاَن وحتجَّ الب
 ، قاَل: »وَأن تسمَع وُتطيَع وِإن كاَن عبدًا حبشيًا«، قاَل: نَعم. قاَل: نَعم، قاَل: »وَأن تغتسَل ِمن اجلنابِة«، قاَل: نَعم

َع وروايُة أب نعيٍم خمتصرٌة: عن ابِن عباٍس قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا صلَّى الَغداَة قعَد يف ُمصالُه حَت تطل 
قريٍش، أيَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ فقاَل رسوُل  فقاَل: السالُم عليكم اي معشرَ  عبد هللاالشمُس، فأقبَل جريُر بُن 

   .هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأسلْم َتسلْم اي جريُر، إيّنِ ُأحذرَك الّدنيا وحالوَة رضاِعها ومرارَة فطاِمها«
 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
عن ابِن عباٍس رضي هللاُ عنهما قاَل: وقَف رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوماً على أصحاِب الصُّفِة فرَأى   -  3115

فقَرهم وجهَدهم وطيَب قلوهِبم، فقاَل: »أبِشروا اي أصحاَب الصُّفِة، َمن بقَي ِمن أُميت على النعِت الذي أَنتم عليِه راضياً مبا  
   . القيامِة«فيه فإنَّه ِمن رُفقاِئي يومَ 

 ضعيف جدًا.  (: 1589الضعيفة ) # السلسلة
 

   .عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ املؤمَن ُيضرُب وجُهُه ابلبالِء كما ُيضرُب وجُه البعرِي« -  3117
 : موضوع.(3141الضعيفة ) # السلسلة 

 
   . عن سعيِد بِن ُجبرٍي، عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أفضُل العبادُة انتظاُر الفرِج« -  3122

هذه   من جميع حديث موضوع( وقال: وبالجملة فال1572في إسناده غير واحد تكلم فيه. والحديث ذكره األلباني في الضعيفة )# اإليماء: 
 الطرق. 

 
 . عن جماهٍد، عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »انتظاُر الفرِج عبادٌة« -  3123
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 (: هذا إسناد موضوع.  73/ 4الضعيفة ) # السلسلة
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »العافيُة عشرُة أجزاَء، تسعٌة ِمنها يف الصمِت،   -  3124
  . شرُة اعتزاُلَك عن الناِس«والعا

 ضعيف جدًا.  (: 3927الضعيفة ) # السلسلة
 

نِّ فما مسعَت شيئاً ِمن احلديِث؟ قاَل: بلى،   عبد الرمحنعن  -  3125 بِن أب الزانِد قاَل: قلُت ألشعَب: أنَت كبرُي السِّ
ثين عكرمُة، عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َخصلتاِن َمن حفَظهما دخَل اجلنَة«، أُنسَي   حدَّ

 . عكرمُة واحدًة، وأُنسيُت َأان اأُلخرى
 إسناده ضعيف[.  ] ماء:# اإلي

 
عن أب عاصٍم النبيِل، عن أبيه قاَل: قلُت ألشعَب الطامِع: أدركَت التابعنَي فلم تسمْع ِمنهم! قاَل: بلى، قد   -  3126

يهما«.   مسعُت حديَث عكرمَة، عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »هلِل على عبِدِه نعمتاِن ال يُؤدِّ
 .  نسَيها عكرمُة، واأُلخرى نسيُتها َأانمث سكَت فقلُت: ما مها؟ قاَل: الواحدةُ 

 . القرقساني لم أقف على تراجمهم[ عبد هللا]في إسناده عثمان بن أحمد المستملي ورضوان بن أحمد ومحمد بن # اإليماء:  
 

بِن راشٍد الرَّحيب قاَل: قيَل ألشعَب: قد أدركَت الناَس فما عنَدَك ِمن العلِم؟ قاَل:   عبد الرمحنعن حممِد بِن  -  3127
ثنا عكرمُة، عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »هلِل على عبِدِه نعمتاِن«.  حدَّ

 سيُت َأان اأُلخرى. مث سكَت أشعُب، فقيَل له: وما النِّعمتاِن؟ فقاَل: نسَي عكرمُة واحدًة، ون
 

عن ابِن عباٍس، أنَّ عائشَة رمحُة هللِا عليها أتْتها امرأٌة ُمشتملٌة على مييِنها قد ُشلْت ال تَنتفُع هبا، فقالْت هلا   -  3128
يِدها خرٌي،  عائشُة: ماَلِك؟ قالْت: ُأخربُِك ابلَعَجِب، كاَن أب معطاًء كثرَي املعروِف، وكانْت أُمي ممسكًة ال يكاُد خيرُج ِمن 

فماَت أب قبَلها بزماٍن، مث ماتْت هي بعُد، فُأعرَج بُروحي فخرجُت، فإذا َأان َِبب قائٌم على حوٍض َيسقي َمن أقبَل وأدبَر،  
 فقلُت له: اي أَبه، هل جاءْتكم أُمي؟ قاَل: وقد قُبضْت؟ قلُت: نَعم، قاَل: ما جاءْتنا، ولكن التِمسيها يف ذاِت الشماِل. 

ا  فخرجُت فإذا َأان هِبا قائمًة ُعراينًة ليَس عليها إال ُخريقٌة واَرْت هِبا عورهَتا، يف يِدها ُشحيمٌة تدُلُك هِبا راحَتها، كلَّمقالْت: 
،  عيينَنِديْت حلَسْتها، وبنَي يديها هَنٌر جَتري وهي تُنادي: واعَطَشاُه، واعَطَشاُه، فقلُت هلا: اي أُمه، ماَلِك؟ قالْت: أي بُنيُة دَ 

حيمِة، فقلُت هلا: ما مينُعِك ِمن هذا املاِء َأن َتشرب ِمنه؟ قا لْت: ال  فإيّنِ مل أُقدْم لِنفسي خريًا قطُّ غرَي هذه اخلرقِة وهذه الشُّ
ه، فقلُت هلا: أفال َأسقيِك؟ فقالْت: بَلى، فغرفُت غرفًة بِيدي فسقيُتها، فَنادى ُمناٍد ِمن السماِء: ُشلْت مينيُ   َمن  أُترَك وإايَّ

 َسقاها، فاستيقظُت وَأان كما َتريَن.
ا جاَء رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن املسجِد قصَّْت عليه القصَة، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:   فلمَّ
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 . »َمن يعمْل ِمثقاَل ذرٍة خريًا يَ َره، وَمن يعمْل ِمثقاَل ذرٍة شّرًا يَ َره«
 .حديث موضوع(: هذا 1372)  # الروض البسام

 
عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »مرَّ عيسى بُن مرمَي عليه السالُم على مدينٍة َخربٍة، فأعجَبُه   -  3129

، ُمْر هذه القريَة َأن جُتيَبين، قاَل: فَأوحى هللاُ تعاىل إليها: أيَّتها املدينُة اخلَ  ربُة جاِوب عيسى، فناَدت  الُبنياُن فقاَل: اي ربِّ
املدينُة عيسى: َحبييب ما تريُد ِمين؟ قاَل: ما فعَل أشجاُرِك؟ وما فعَل أهناُرِك؟ وما فعَل قصوُرِك؟ وأيَن سكاُنِك؟ قالْت:  

م؟ قالْت:  َحبييب، جاَء وعُد ربَِّك احلقُّ فيبسْت أشجاِري، ويبسْت َأهناري، وخربْت ُقصوري، وماَت ُسكاين، قاَل: فأيَن أمواهلُ 
 مَجَعوها ِمن احلالِل واحلراِم فهي موضوعٌة يفَّ، هلِل مرياُث السمواِت واألرِض،

نيا واملوُت يطلُبه، وابين القصوِر والقرُب منزِلُه، ومَ  ن  قاَل: فَنادى عيسى بُن مرمَي عليه السالُم: َتعجبُت ِمن ثالٍث: طالِب الدُّ
َم ال ابلكثرِي تشبُع، وال ابلقليِل َتقنُع، جتمُع ماَلَك ِلمن ال َيمُدَك، وَتقدُم على ربٍّ ال  يضحُك ملَء فيِه والناُر أماَمه، ابَن آد

ا متألُ بطَنَك إذا دخلَت قربََك، وحيُث َترى ماَلَك يف مرياِث غرِيَك« ا أنَت عبُد بطِنَك وشهوِتَك، وإمنَّ    . يعِذُرَك، إمنَّ
 . (: هذا حديث غريب جداً 84/ 2والنهاية )قال ابن كثير في البداية # اإليماء: 

 
عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »أنَّ امرأًة ِمن بين إسرائيَل كاَن هلا زوٌج وكاَن غائباً، وكانْت له   -  3130

ا انَتهى إليها   أمٌّ، فَ َوَغَلْت ابمرأِة ابِنها وكرَهْتها، فكتبْت كتاابً على لساِن ابِنها إىل امرأتِِه بفراِقها،  وهلا ابناِن ِمن زوِجها، فلمَّ
:  ذلَك حلقْت ِبهِلها هي وَولداها، وكاَن هلم ملٌك، فحرََّم إطعاَم املساكنِي، فمرَّ هِبا مسكنٌي ذاَت يوٍم وهي على خبزٍة هلا فقالَ 

،  أطِعميين ِمن خبِزِك، قالْت له: أَوما علمَت أنَّ امللَك حرََّم إطعاَم املساكنِي؟ قالَ  : بلى، ولكىنِّ هالٌك، وإْن مل ُتطعميين متُّ
 قاَل: فرمحْتُه فَأطعمْتُه قرصنِي، وقالْت له: ال تُعِلمن أحداً أيّنِ أطعمُتَك،

ين  فانصرَف هِبما، فمرَّ هِبما احلرُس فَوجدوا ريَح اخلبِز َمعه، فَكَشفوه فإذا هم بقرصنِي، قَالوا: ِمن أيَن لَك هذا؟ قاَل: َأطعَمتْ 
ٌة، فانَصَرفوا به إليها، فقالوا: أنِت أطعمِت هذا هذيِن القرصنِي؟ قالْت: نَعم، قاَل: أَو ما كنِت علمِت أيّنِ قد حرمُت  فالن

إطعاَم املساكنِي؟ قالْت: بلى، قاَل: فما محَلِك على ذلَك؟ قالْت: رمحُتُه وخفُت هللَا تعاىل َأن يهلَك، ورجوُت َأن خَيفى ذلَك  
ُقطعْت َيداها، فأخذْت َيديها ومرَّت هي واْبناها، حَت مرَّت بنهٍر فقالْت ألحِدمها: اسِقين فذهَب َيسقيها  يل، فأمَر هِبا ف

ا أحبُّ  إليِك أردُّ  فغرَق، فقالْت ألخيِه: انزْل، مث أمَرت اآلخَر أْن خُيرَجه فغرَق، يَعين فبعَث هللاُ تعاىل إليها مبَلٍك فقاَل هلا: أميُّ
خرَج لِك ابنيِك َحينِي؟ قالْت: ُُترُج يل ابينَّ َحينِي، فأخَرَجهما َحينِي، وردَّ عليها َيديها، وقاَل هلا: إيّنِ رمحٌة عليِك يديِك أو أُ 

املسكنَي وصرِبِك على ما أصاَبِك، وزوُجِك مل يُطلقِك، وقد ماتْت أُمُّه، فانصرَفْت  ِمن ربِِّك عزَّ وجلَّ، بعَثين إليِك برمحِتكِ 
   .ها مل يُطلِّقها وقد ماتْت أُمُّه«فوجَدْت زوجَ 

 في إسناده من لم يسم[.] # اإليماء:
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أَتى سائٌل امرأًة ويف فِمها لقمٌة، فَأخرَجت اللقمَة   -  3131
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ا َترعرَع جاَء ذئٌب فاحتمَلُه، فخرجْت َتعدو يف أثِر الذئِب  وهي  فلفظَْتها مث انولَْتها السائَل، فلم تلبْث َأن ُرزقْت غالماً، فلمَّ
ه: إنَّ هللَا يُقرئِك السالَم، وُقل: هذه لقمٌة  تقوُل: اْبين ابْ  ين، فأمَر هللاُ مَلكاً: احلَق الذئَب فُخذ الصيبَّ ِمن فيِه، وُقل ألُمِّ

 .بلقمٍة«
 إسناده ضعيف، ورفعه منكر[. ] # اإليماء:

 
بُن  عبد هللابُن سالٍم، فقاَل  عبد هللاعن ابِن عباٍس قاَل: شهدُت جملساً ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وفيه  -  3132

سالٍم: اي رسوَل هللِا، أال ُأحدُثَك حبديٍث كاَن يف َبين إسرائيَل عجباً ِمن العجِب؟ قاَل: »هاِت اي ابَن سالٍم«، قاَل: خرَج  
الزمِن األوِل يف مصيٍد له، حَت إذا أصحَر انسابْت حيٌة حتَت قوائِم فرِسِه فقامْت على ذنِبها، فقالْت: اي  يف عبد هللامحرُي بُن 

 إرابً، قاَل:  محرُي، آِوين أواَك هللاُ يف ظلِّ عرِشِه يوَم ال ظلَّ إال ظلُّه، قاَل هلا: ممن؟ قالْت: ِمن رجٍل يريُد َأن َيطَعنين بسيِفه إرابً 
فدخلْت يف فيِه، فماَدْت يف جوِفِه، فجاَء  ِك؟ قالْت: يف فيَك إْن أردَت املعروَف، قاَل: هذا َفمي، فانسابْت احليةُ فأيَن ُأدخل

محرُي:   الرجُل ُمغضباً بيِدِه سيٌف يطُلُبها، فقاَل: اي شيُخ، احليُة اليت َأانخْت بكنِفَك وانسابْت حتَت قوائِم دابِتَك أرأيَتها؟ فقالَ 
بين وتردُّ عليَّ َلفظي، ما جاَء  ال، فقاَل:  عظُمْت كلمًة خرجْت ِمن فيَك، فقاَل محرُي: اللهمَّ ُغفرًا، ُأخربَك أيّنِ مل أرَها فُتكذِّ

 منَك أعظُم.
ي  قاَل: فَمضى الرجُل لسبيِلِه، فقاَلت احليُة ِمن جوِفِه: ما فعَل الرجُل، أأيخُذُه بصُرَك؟ قاَل: ال، قالْت: أرأيَت إذا رعيَت حقِّ 

َجها ِمن  وحفظَت ِذمامي فاخرْت ِمين واحدًة ِمن اثنتنِي: إمَّا أْن أنكَت قلَبَك نكتًة أدُعَك ِمنها رميماً، وإمَّا أْن أنقَر كبَدَك فُأخر 
يت قَليب،  أسفِلَك قطعاً، قاَل: ما كافَْأتين، أَنقذُتِك ِمن عدوِِّك وجعلُت َجويف لِك وعاًء، فأعَقْبِتين أْن تَنُقري َكبدي أو تَنكُ 

،  فقالْت: اي جاهُل، اُتاُذَك ِعندي املعروَف أليِّ شيٍء، وهللِا ما يل داٌر أسكُنها وال ماٌل أملُكُه وال دابٌة أمحُلَك على ظهرِها
الْت:  ولقد علمَت َعداويت ألبيَك آدَم حَت أخرجُتُه ِمن اجلنِة وأهبطُتُه إىل األرِض، قاَل: أردُت بذلَك وجَه األعزِّ األكرِم، ق

 ما بُد ِمن أْن أُنزَل بَك النازلَة وُأوَقع بَك الواقعَة، قاَل: فليكْن ما أردِت ب يف هذا اجلبِل. 
انَتهى إىل  وعن مييِنِه جبٌل قد امتدَّ ظلُّه، وتناثرْت مثارُُه، واطَّردت أهنارُه، فنزَل عن دابِتِه كئيباً حزيناً مَيشي يف سفِح اجلبِل قد 

وإذا على العنِي شابٌّ كأنَّ وجَهُه القمُر يف ليلِة البدِر، فقاَل: اي شيُخ، ما يل أراَك ضعيَف احليلِة قلُبَك  عنٍي ِمن اجلبِل، 
ربِّك  العزاء! قاَل: ِمن عدوٍّ يف َجويف أمَّنُته ِمن عدوِّه، فأعَقَبين على أنَّه ينكُت َقليب أو ينقُر كبدي، فقاَل: أاتَك الغوُث ِمن  

ذي يف ُملِكه يَقضي وخيتاُر، قاَل: فأومَأ الفَت بيِدِه إىل رُدنِه فاستخرَج ِمنه قطعًة فأطَعَمها الشيَخ، فاختلجْت  تبارَك وَتعاىل ال
الثالثَة فأخرَجها ِمن أسفِلِه قطعاً، الرأس والذنب والوسط، فأقبَل  َوجنتاُه، مث أطعَمه الثانيَة فوجَد متخضاً يف بطِنِه، مث أطعَمه

، الذي ال أحٌد أعظَم عليَّ ِمنًة ِمنَك، وال َأان أجُد أعَظم شكرًا ِمين لَك، فقاَل: َأَوما  عبد هللا: َمن أنَت اي عليه محرُي فقالَ 
  تعرُِفين؟ قاَل: ال، قاَل: أان املعروُف، لقد اضطربْت مالئكُة السماِء ِمن خذالِن احليِة لَك، فقاَل هللاُ عزَّ وجلَّ: اي معروُف،

   .الصورِة اليت خلقُتَك فيها، فقد أردَت شيئاً ِلوجهي فأعقبُتَك ُعقَب الصابريَن وجنيُتَك ِمن عدوِّكَ  انزْل إىل َعبدي يف
 [. اسناده واه جدا# اإليماء: ]
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َك بُسنيت عنَد فساِد أُميت َفله أجُر مئِة شهيٍد«  -  3133  . عن ابِن عباٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن متسَّ

 ضعيف جدًا.  (: 326الضعيفة ) # السلسلة
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل أصحاُب النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: ما حالُنا إذا ترْكنا األمَر ابملعروِف والنهَي عن   -  3134
املنكِر ومها أفضُل األعماِل؟ قاَل: »يَنزُل بكم ما نزَل ببين إسرائيَل«، قَالوا: اي رسوَل هللِا، وما نزَل ببين إسرائيَل؟ قاَل:  

 وتكوُن اإلمرُة يف ِصبياِنكم«.  رارِكم، وتكوُن املُداهنُة يف خيارِكم، ويكوُن العلُم يف رُذَّاِلكم،»َتفشوا الفواحُش يف شِ 
 

   .عن ابِن عباٍس، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال مَينعنَّ َأحدَكم خمافُة الناِس َأن يتكلََّم ابحلقِّ إذا علَمُه« -  3135
 وه. عمرو بن حكام ضعف# اإليماء: 

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يَنبغي للمؤمِن َأن يُذلَّ نفَسه«، قَالوا: اي رسوَل هللِا  -  3137

   .وما اإلذالُل؟ قاَل: »يَتعرُض للسلطاِن وليَس له ِمنه النََّصُف«
 إسناده باطل[. # اإليماء: ]

 
عن سعيِد بِن املسيِب، عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا َفشا يف هِذه األمِة مخٌس   -  3142

مِة كا َي على أهِل الذِّ نت  حلَّ هِبا مخٌس: إذا ُأكَل الرِّاب كاَنت الزلزلُة واخلسُف، وإذا جاَر السلطاُن َقحَط املطُر، وإذا تُعدِّ
 . ت الزكاُة ماَتت البهائُم، وإذا كثَر الزِّان كاَن املوُت«الدولُة، وإذا ُمنع

 .  منكر جدا(: هذا  165/ 4قال الذهبي في ترجمة المغيرة بن المغيرة ) # اإليماء: 
 

عن عطاٍء، عن عبد هللا بِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن مخٌس كاَن مخٌس: إذا كاَن  -  3143
الرِّاب كاَن اخلسُف، وإذا جاَر احلاكُم قحَط املطُر، وإذا ُضيِّعت الزكاُة َهلكت املاشيُة، وإذا َفشا الزِّان كثَر املوُت، وإذا  

َي[ على أهِل     .الذمِة كانت الدولُة«]تُعدِّ
 أبو معشر ضعيف. # اإليماء: 

 
عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يطلُع كوكٌب يف آخِر الزماِن ِمن املشِرق، يكوُن يف   -  3144

  ذلَك العاِم صيحٌة يف رمضاَن، ميوُت فيها سبعوَن ألفاً، ويَعمى سبعوَن ألفاً، ويَتيُه سبعوَن ألفاً، وخيرُس سبعوَن ألفاً، وينفتقُ 
ُيصعُق سبعوَن ألفاً، ويصمُّ سبعوَن ألفًا«، قيَل: اي رسوَل هللِا، ما أتُمُران إْن كاَن ذلَك؟ قاَل: »عليُكم  سبعوَن ألَف عذراَء، و 

نِة؟ قالَ  :  ابلصدقِة والصالِة والتسبيِح والتكبرِي وقراءِة القرآِن«، قيَل: اي رسوَل هللِا، ما عالمُة ذلَك أال يكوَن يف تلَك السَّ
نُة«»إذا َمضى النصُف ِمن رم  . ضاَن ومل يكْن فقد َأمنت السَّ
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 أحمد بن محمد بن غالب قال أبو حاتم: روى أحاديث مناكير عن شيوخ مجهولين. وفي اإلسناد من لم أعرفه. # اإليماء:  
 

 عن سعيِد بِن ُجبرٍي عن ابِن عباٍس مبثِلِه.  -  3145
لى هللا عليه وسلم: »يَقبُض هللاُ عزَّ وجلَّ السماواِت ولفُظ احلديِث الذي قبَله: عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا ص

 واألرَض يوَم القيامِة بيميِنِه ويقوُل: َأان امللُك، أَيَن ملوِك األرِض؟«.
 .العالء بن عمرو ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف# اإليماء: 

 
بِن عباٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »يُؤتى يوَم القيامِة بشيٍخ ترعُد فرائُصُه وَتصطكُّ  عبد هللاعن  -  3147

: رُكبتاُه ِمن خشيِة هللِا، حَت يقَف بنَي يدي هللِا عزَّ وجلَّ، فيقوُل: اي شيُخ، أبطأَت وأسأَت، فتفيُض َعيناُه، فيقوُل للمالئكةِ 
ئكُة قاَل له ربُّه: اسكْن، فَوعزَّيت وَجاليل ما أسأُلَك عن شيٍء حَت َتسكَن روعُتَك، فإذا سكَنْت  تَنحوا، فإذا تَنحت املال

روعُتُه بسَط له ديوان خطيئِتِه، فيقوُل: اقرْأ كتاَبَك واحكْم لنفِسَك على نفِسَك، فيقوُل: إهلي وسيِّدي، جتاوْز يل عن قراءِة  
وبقاِت، فقاَل: آليُت َأن ال ُُياوَزين أحٌد حَت ُأانقَشُه يف أربٍع، فأقوَل له: شباَبَك فيم  َصحيفيت، فإيّنِ أعلُم ما فيها ِمن املُ 

 مجعَت؟ وأيَن وضعَت؟ وماذا عملَت فيما علمَت؟ أَبليَت؟ وعمَرَك فيم َأفنيَت؟ وماَلَك ِمن أينَ 
فيقوُل له: قْف ها هنا، َأقرتفَت هذه الزلََّة واجرتحَت هذه  فبيَنما هو يقرأُ إذ مرَّ بذنٍب عظيٍم أراَد أْن ُُياوزَه حياًء ِمن هللِا، 

إذا  اخلطيئَة؟ أم ُكتبْت ظلماً؟ فيقوُل: إهلي، كأيّنِ قارفُتها الساعَة، فيقوُل له: اغُضْض ِمن صوِتَك ال ُتسمع املالئكَة ِفْعَلَك، ف
فيقوُل: نَعم، فيقوُل: وما َأردَت بذلَك واستوجبُت كلَّ  أَتى على آخِر الصحيفِة قاَل له اجلباُر: اي شيُخ، أكلَّ هذا جازَيتين؟ 

ُل:  هذا ِمنَك؟ أمل َأُك بَك حفياً؟ أمل أُك بَك رؤوفاً رحيماً؟ أمل أُك ساترًا رحيماً؟ أسرتَك عن َخْلقي؟ وال أقطُع عنَك ِرزقي؟ فيقو 
َك يفَّ؟ فيقوُل: كاَن ظينِّ بَك ُحسَن جتاوِزَك، وَأملي يف إهلي وسيِّدي، قد فعلُت كلَّ هذا، فَأمتْمُه بعفِوَك، فيقوُل: كيَف كاَن ظنُّ 

عفوُت  عفِوَك ما ال خفاَء به عليَك، فيقوُل: وعزَّيت وَجاليل أُلحققنَّ ظنََّك، فلوال َشيبُتَك لعذبُتَك ابلناِر، انطلْق إىل اجلنِة قد 
 . عنَك وأان العزيُز الغفاُر«

 (.129/ 3ترجمة علي بن زيد بن عيسى في الميزان ) خبر باطل، قاله الذهبي في # اإليماء: 
 

عن ابِن عباٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا فرَغ هللاُ ِمن القضاِء بنَي خلِقه أخرَج كتاابً ِمن   -  3149
أو قاَل: ِمثلي أهِل   -  أهِل اجلنِة حتِت العرِش: إنَّ رمَحيت سبقْت َغضيب، وَأان أرحُم الرامحنَي، قاَل: فُيخرُج ِمن الناِر مثلَ 

 مكتوٌب بنَي َأعيِنهم: ُعتقاُء هللِا«. - اجلنِة، قاَل: وأكثُر َظين أنَّه قاَل: ِمثلي أهِل اجلنةِ 
قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا فرَغ هللاُ ِمن   ( عن عكرمة موىل ابن عباس قاَل:61معجم ابن األعراب )  ويف

 فذكره مرساًل، ليس فيه: عن ابن عباس.  . «..القضاءِ 
ف عبد المجيد# اإليماء:    . بن أبي رواد ضعِّّ
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 بنِ عثمانَ بنِ أبي قُحافةَ   عبد اهلل [ مسندُ  219] 
عن أب بكٍر الصديِق قاَل: سألُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن كفارِة إحداثِنا، فقاَل: »شهادُة أن ال إلَه   -  3157
   .إال هللُا«

 إسناده ضعيف[.  ] # اإليماء:
 

عليه وسلم: »املُسلُم  بكٍر الصديُق رضَي هللاُ عنه فقاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا أبو عن ابِن عمَر قاَل: خطََبنا  -  3158
   .َمن سِلَم املُسلموَن ِمن لسانِِه ويِدِه«

 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

 عن أب بكٍر، أنَّه مسَع النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ال أَتوضَّأُ ِمن طعاٍم أحلَّ هللاُ أكَلُه«. -  3161
 . ويف روايِة أب الشيِخ: أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال يُتوضَّأُ ِمن طعاٍم«

 ضعيف، والراوي عنهما أسيد الجمال ضعيف.  عمرو بن شمر متهم، وعمرو بن أبي المقدام هو عمرو بن ثابت# اإليماء: 
 

ا انصرَف أقبَل َعلينا   -  3163 ى مث قاَم فصلَّى ومل يتوضَّْأ، فلمَّ عن أب بكٍر، أنَّه َدعا بطعاٍم قبَل صالِة املغرِب، فتعشَّ
وأُمي،  بوجِهِه، فحِمَد هللَا وأَثىن عليِه مث قاَل: إنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَم فينا عاَم أوَل يف هذا املكاِن، فِبأب هو

ى ِمنه يف َمكاين هذا، مث قاَم فصلَّى مث فاضتْ   َعيناُه، مث عاَد ففاضْت َعيناُه، مث عاَد ففاضْت َعيناُه، مث قاَل: َدعا بطعاٍم فتعشَّ
 . املغرَب ومل يتوضَّْأ، فصنعُت كَما رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم

 صدقة هو السمين وهو ضعيف[. ]  # اإليماء:
 

َع يف املسجِد فازَدَرَد خناَعَته إجالاًل للمسجِد أْن  عن أب بكٍر، ع -  3164  ن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »َمن تنخَّ
َله   يقِذَفها فيِه جَعل هللاُ تلَك النُّخاعَة صحًة يف جوِفِه وقوًة يف جسِدِه، وإْن هو خرَج ِمن املسجِد فقَذَفها خارجاً َكتَب هللاُ 

عشَر سيئاٍت، وَمن جلَس على حاجٍة ِمن بوٍل أو غائٍط فبَ ُعَد عن القبلِة إجالاًل هَلا أْن َيستقِبَلها   حسناٍت وحَما عنهُ  عشرَ 
َر فرَجه مل يقْم ِمن جملِسِه ذلَك حَت خيرَج ِمن ذنوِبِه كيوِم ولدْتُه أُمه«    .فأخَّ

 إسناده موضوع[. ] # اإليماء:
 

بن الزبرِي قاَل: صليُت خلَف أب بكٍر الصديِق رضي هللاُ عنه فرأيُته رفَع يديِه حنَي افتتَح الصالَة،   عبد هللاعن  -  3165
وحنَي ركَع، وحنَي رفَع رأَسه ِمن الركوِع، فقلُت له: ما هذا؟ قاَل: صليُت خلَف النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فرأيُته رفَع يديِه  

 وحنَي رفَع رأَسه ِمن الركوِع.حنَي افتتَح الصالَة، وحنَي ركَع، 
 . (12/ 1قارن بما في مسند أحمد )# اإليماء: 
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بكٍر َأمتيَُّل يف الصالِة فَزَجَرين زجرًة كدُت أْن أنصرَف ِمن َصاليت، مث قاَل: قاَل  أبو عن أمِّ روماَن قالْت: رآين  -  3166

صالتِِه فلُيسكْن أطراَفُه وال يَتميَّْل مَتيَُّل اليهوِد، فإنَّ سكوَن األطراِف يف  رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا قاَم أحدُكم يف 
   . الصالِة ِمن مَتاِمها«

 : موضوع.(2691الضعيفة ) # السلسلة
 

عن أمساَء بنِت أب بكٍر الصديِق رضي هللاُ عنه، أنَّه قاَل هلا ورآها مَتيُل يف صالهِتا قالْت: فزَجَرين زجرًة كدتُّ أْن  -  3167
أنصرَف، مث انصرفُت، فقاَل: أمل َتعَلمي أنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا قاَم أحدُكم يف الصالِة فلُيَسكِّْن  

   .يِّْل جبسِدِه كما تصنُع يهوُد، فإنَّ ُسكوَن األطراِف ِمن اخلشوِع يف الصالِة«أطراَفه، وال يَتم
 إسناده شديد الضعف[. # اإليماء: ]

 
عن أب بكٍر الصديِق رضَي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، أنَّ بريرَة أهدْت هلم حلماً، فأَمَرهم النيبُّ   -  3170

َق ِبه َعليها، فقاَل: »اهلديُة لَنا، والصدقُة َعل ا ُتصدِّ    .يها« صلى هللا عليه وسلم أْن َيطُبخوا ِمنه، َفقالوا: اي نيبَّ هللِا، إمنَّ
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
عن أب بكٍر الصديِق قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا َتعاىل َبىن ِجناانً ِمن ايقوٍت أمحَر،   -  3171

ن زَبَرجَد  أساُسها وَأعالُيها مشبكٌة عليها أستاُر السندِس واإلستربِق، فكلُّ جنٍة طوهُلا مئُة عاٍم، يف كلِّ جنٍة َمنها ألُف قصٍر مِ 
َعُم فال يبَأُس وخيُلُد فال ميوُت ال يَبل ى  أخضَر، واألهناُر تطرُد يف حيطاهِنا، واألشجاُر دانيٌة تقوُل: هذه اجلنُة وصاحُبها يَ ن ْ

يوَم  شباُبَك«، قاَل: فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »فتلَك اجلِناُن بُنيْت ِلمن صاَم رمضاَن، ويُعطيها هللاُ ألهِلها 
 .الفطِر«

 النضر بن طاهر قال ابن عدي: ضعيف جدًا يسرق الحديث. وسالم بن سليمان إن كان المدائني فهو ضعيف. # اإليماء: 
 

 . عن أب بكٍر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َأهدى مجاًل ألب جهلٍ  -  3172
 ضعيف اإلسناد من هذا الوجه[. ]  # اإليماء:

 
عن زيِد بِن أرقَم قاَل: ُكنا عنَد أب بكٍر الصديِق رضَي هللاُ عنه، فَأاته غالُمُه بطعاٍم فَأهوى إىل لقمٍة فَأَكَلها، فقاَل  -  3173

ُتُه؟ فأخرَبَُه، فأدَخَل ِإصبَعه يف حلِقِه فلم يزْل يتقيَّأُ حَت ظَننا أنَّ نفَسُه ستخرُج، مث   َله الغالُم: ملَ  تسأَْلين َعنه ِمن أيَن اكتسب ْ
ا حلٍم نبَت ِمن حراٍم أو جسٍد ُغذَي حبراٍم فالناُر أوىل ِبِه«    .قاَل: مسعُت َحبييب رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »أميُّ

   [.إسناده ضعيف جداً اإليماء: ]# 
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عن أب بكٍر الصديِق، أنَّه سأَل رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن توسِط عضلِة الساِق، فقاَل زِْدان اي رسوَل   -  3174

دوا وقارِبوا«.  هللِا، قاَل: »ال خرَي يف أسفَل ِمن هذا«، وقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َسدِّ
أب ُكدينَة: سألُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن اإلزاِر، فأَخَذ بوسِط العضلِة، قلُت: زِْدان اي رسوَل هللِا، قاَل:  ويف روايةِ 

   .»ال خرَي يف أسفَل ِمن ذلَك«، قُلنا: َهَلكنا اي رسوَل هللاِ 
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
أكرَم ُمؤمناً أكَرَمُه هللاُ، وَمن عظََّم  عن أب بكٍر الصديِق قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن -  3175 

   . مؤمناً عظََّمُه هللاُ، وَمن سرَتَ مؤمناً سرتَُه هللُا«
 محمد بن إسحاق العكاشي يضع الحديث[. ] # اإليماء:

 
   .عن أب بكٍر الصديِق قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الُودُّ والَعداوُة يُتواَراثِن« -  3176

 [.  إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

عن أب بكٍر الصديِق رضَي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم على منربِِه: »اي أيُّها الناُس ال   -  3177
 . تَ َقاطعوا وال َتَدابروا، فإنَّ هللَا عزَّ وجلَّ جامٌع يوَم القيامِة التقاطَع والتدابَر فَيجعُلُه يف الناِر« 

 بن أبي قيس سمع من أبي بكر الصديق[.   عبد هللاظن أن  نصر بن محمد ضعيف، وال أ] # اإليماء:
 

 .عن أب بكٍر الصديِق قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »جَتاَفوا عن ُعقوبِة ذي املروَءِة ما مل يكْن َحدًا« -  3179
 (.638موضوع بهذا اإلسناد[. وانظر الصحيحة )# اإليماء: ]

 
 وال قوَة إال ابهلِل كنٌز ِمن ُكنوِز  عن أب بكٍر الصديِق قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ال حولَ  -  3181

نيا واآلخرِة«    .اجلنِة، َمن قاهَلا نظَر هللاُ عليه، وَمن نظَر هللاُ إليِه أعطاُه خرَي الدُّ
 : موضوع.(2883الضعيفة ) # السلسلة

 
عن أب بكٍر رضي هللاُ عنه قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يف َحجِة الوداِع يقوُل: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ قد   -  3182 

عليَّ وهَب َلكم ذنوَبكم عنَد االستغفاِر، فَمن استغفَر بنيٍة صادقٍة ُغفَر له، وَمن قاَل: ال إلَه إال هللاُ رجَح ميزانُه، وَمن صلَّى 
   .ه يوَم القيامِة« كنُت شفيعَ 

 إسناده شديد الضعف ظاهر النكارة[.] # اإليماء:
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عن أب بكٍر الصديِق رضَي هللاُ َتعاىل عنه قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، كيَف الصالُح بعَد هذِه اآليِة: }َمْن يَ ْعَمْل  -  3184

[، قاَل: »غفَر هللاُ لَك اي أاب بكٍر، أَلسَت مترُض؟ ألسَت حتزُن؟ ألسَت تُنكُب؟ أليَس ُتصيُبَك  123ُسوًءا ُُيَْز ِبِه{ ]النساء: 
 ذلَك ما جُتزوَن بِه«. الأَلْواُء؟ ف

قاَل:  لفُظ يَعلى، لكْن مل يقْل: أَلسَت تُنكُب، ويف روايِة ابِن ُعيينَة: »أليَس ُتصيُبك الأَلْواُء«، قاَل: قلُت: بلى اي رسوَل هللِا،
 »فذاَك بذاَك«.

 . ( ظاهره اإلرسال11/ 1هو في مسند أحمد )# اإليماء: 
 

عن أب بكٍر الصديِق رضَي هللاُ عنه قاَل: قلُت للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم: قوُل هللِا عزَّ وجلَّ: }اَل َيُضرُُّكْم َمْن  -  3185
[، قاَل: »ليَس هو هكذا اي أاب بكٍر، إنَّ املَعصيَة إذا َخفيْت مل َتُضرَّ إال عاِمَلها، وإذا  105َضلَّ ِإَذا اْهَتَديْ ُتْم{ ]املائدة:  

هم هللاُ بعقاٍب«ظهرتْ  ْها العامُة أوَشَك أْن يُعمَّ    . فلم يُغريِّ
   إسناده ضعيف.# اإليماء: 

 
يُب، قاَل: »َشيَّبْتين هوٌد وأخواهُتا«. عن مسروٍق، عن أب بكٍر أنَّه قاَل: اي رسوَل هللِا، اتهلِل لقْد أسرَعَ  -  3187  إليَك الشَّ

 .(17وانظر علل الدارقطني ) علة[]رجال إسناده ثقات، لكن فيه # اإليماء: 
 

عن عامِر بِن سعٍد، عن أب بكٍر الصديِق رضي هللاُ عنه قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا لقد ِشبَت، قاَل: »شيَّبتين هوٌد،   -  3188
 .والواقعُة، واملُرسالِت، وعمَّ يَتساَءلون، وإذا الشمُس ُكوِّرْت«

 أسوأ حااًل منه. عبد الرحمنبن  عبد الكريمجبارة ضعيف، وشيخه  # اإليماء: 
 

َة«، فقيَل: وما   -  3189 عن أب بكٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »سورُة }يس{ ُتدعى يف التوراِة املُعمَّ
نيا، وتدَفُع عنه أهاويَل اآلخرِة، وُتدعى ا نيا واآلخرِة، وتكاِبُد عنه بَلوى الدُّ ُة؟ قاَل: »َتعمُّ صاِحَبها خرَي الدُّ ملُدافعُة  املُعمَّ

تدَفُع عن صاِحِبها كلَّ حاجٍة، فَمن قرَأها َعدلْت له عشريَن حَجًة، وَمن مِسَعها َعدلْت له ألَف ديناٍر يف سبيِل هللِا،  القاضيُة، و 
 .وَمن كتَ َبها مث شرهَبا َأدخلْت جوَفُه ألَف دواٍء وألَف نوٍر وألَف يقنٍي وألَف بركٍة وألَف رمحٍة، ونَزعْت ِمنه كلَّ وابٍء«

 ضعيف جدًا.  (: 3260الضعيفة ) # السلسلة
 

عن أب بكٍر قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن زاَر قرَب والديِه يف كلِّ مجعٍة أو أحِدمها فقرَأ  -  3190
   .عنَدمها أو عنَدُه }يس{ ُغفَر له بعدِد كلِّ آيٍة أو حرٍف«

 : موضوع.(50الضعيفة ) # السلسلة
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: »الوايل العادُل ظلُّ هللِا ورحُمُه يف األرِض، فَمن نصَحُه يف نفِسِه  *عن أب بكٍر الصديِق رضَي هللاُ َتعاىل عنه قاَل  -  3193
ُه يف نفِسِه ويف عباِد هللِا خذَلُه هللاُ يوَم القيام  ِة«.ويف عباِد هللِا أظلَُّه هللاُ بظلِِّه يوَم ال ظلَّ إال ظلُُّه، وَمن غشَّ

 حاتم إنه مجهول. أبو . ورجاله معرفون إال سليمان بن رجاء، قال ...هذا حديث غريب :(115لي المطلقة )ص  # األما 
 

عن ُجبرِي بِن احلُويرِث بِن لقيٍط قاَل: مسعُت أاب بكٍر الصديَق يقوُل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما   -  3195
 . بنَي بَييت وِمنربي روضٌة ِمن رايِض اجلنِة« 

 إسناده واه[. ] # اإليماء:
 

ديِق حبيبِة حبيِب هللِا قالْت: قلُت أَلب: إيّنِ أراَك ُتطيُل النظَر إىل وجِه عليِّ بِن أب   -  3196 ديقِة ابنِة الصِّ عن عائشَة الصِّ
 . طالٍب رضَي هللاُ عنه، فقاَل يل: اي بُنيُة، مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »النظُر يف وجِهِه عبادٌة«

 ه ضعيف، والحديث منكر[.  إسناد] # اإليماء:
 

عن عليِّ بِن كثرٍي، أنَّ أاب بكٍر قاَل ألب ُعبيدَة بِن اجلراِح: قْم ُأابيْعَك، فإيّنِ مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم  -  3197
أمَرُه رسوُل هللِا صلى هللا عليه  عبيدَة: ما كنُت ألفعَل َأن ُأصلَِّي بنَي يَدي رجٍل أبو يقوُل: »إنَّك أمنُي هذه األمِة«، فقاَل 

 . وسلم فأمَّنا حَت قُبضَ 
( من طريق أبي البختري قال: قال عمر ألبي عبيدة: ابسط  35/ 1علة االنقطاع[. وفي مسند أحمد )  شابتهإسناد الحديث ] # اإليماء:

 . . فذكره بنحوه.يدك
 

ثه عن أب بكٍر الصديِق، أنَّه طاَف ب -  3198 ن حدَّ بِن الزبرِي يف خرقٍة، وهو أوُل مولوٍد ُولَد يف  عبد هللاعن أب إسحاَق، عمَّ
   . اإلسالِم، يَعين يف املدينةِ 

 إسناده منقطع[. # اإليماء: ]
 

عن أب بكٍر الصديِق قاَل: قيَل: اي رسوَل هللِا، َمن أهُل الناِر؟ قاَل: »َمن ال ميوُت حَت مُتألَ مساِمُعُه مما يكَرُه«،   -  3199
»  . فقيَل: اي رسوَل هللِا، َمن أهُل اجلنِة؟ قاَل: »َمن ال ميوُت حَت مُتأَل مساِمُعُه مما َُيبُّ

 ( من طريق حماد، عن ثابت، عن أنس مرفوعًا. 378/ 1رجه الحاكم )ثابت لم يدرك أبا بكر، وقد أخ# اإليماء:  
 

 عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »ال َُيِصُن الشرُك ابهلِل شيئًا«.  -  3201
 .بِن زايٍد: »َمن أشرَك ابهلِل فليَس مبحصٍن« عبد هللاويف روايِة 

 ضعيف. :(717) الضعيفة # السلسلة 
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عن انفٍع، عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليَس على أهِل ال إلَه إال هللاُ وحشٌة يف   -  3203
 . [34]فاطر: قبورِهم، وكأيّنِ هِبم يَنفضوَن الرتاَب عن رؤوِسهم ويقولوَن: }َوقَاُلوا احْلَْمُد َّلِلَِّ الَِّذي َأْذَهَب َعنَّا احْلََزَن{« 

   .( وقال: بهلول بن عبيد شيخ يسرق الحديث، ال يجوز االحتجاج به بحال202/ 1أخرجه ابن حبان في المجروحين ): # اإليماء 
 

 . عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »املسلُم َمن سِلَم املسلموَن ِمن لسانِه ويِده« -  3207
 . الحديثأحمد بن عبيد بن ناصح لين # اإليماء:  

 
 . عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »احلياُء واإلمياُن ُقِران مجيعاً، وإذا رُفَع أحُدمها رُفَع اآلخُر« -  3208

 صححه األلباني في صحيح الجامع. # اإليماء: 
 

يُن النَّصيحُة«، قيَل: ِلمن اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »هلِل،   -  3209 عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الدِّ
 ولرسوِله، ولكتاِبه، وألئمِة املسلمنَي وعامَِّتهم«.

يُن النَّصيحةُ  ا الدِّ  . «. ..ويف روايِة ابِن املقرِئ: »إمنَّ
 ( مختصرًا وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح.87 /1هو في المجمع )# اإليماء: 

 
عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لن يعدَم املؤمُن إحَدى خلَّتنِي: ذمامٌة يف وجِهِه، أو ِقلٌة  -  3210

   .يف ماِلِه«
 ( وقال: وهذا حديث ال يصح، قال يحيى بن معين: هارون بن محمد كان كذابًا. 343أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 

 
طَْيسلَة بِن عليٍّ قاَل: أتيُت ابَن عمَر عشيَة عرفَة وهو حتَت ظلِّ أراٍك وهو يصبُّ على رأِسه املاَء، فسألُته   عن -  3213

؟ قاَل: »اإلشراُك ابهلِل، عزَّ   عن الكبائِر، فقاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »هنَّ تسٌع«: قلُت: وما هنَّ
قاَل: قلُت: قبَل الدِم؟ قاَل: »نَعم ورغماً، وقتُل النفِس املؤمنِة، والفراُر ِمن الزحِف، والسحُر،   وجلَّ، وقذُف املُحصنِة«،

 .وأكُل الرِّاب، وأكُل ماِل اليتيِم، وعقوُق الوالديِن املسلمنِي، واإلحلاُد ابلبيِت احلراِم قبلِتكم أحياًء وأموااًت«
ومداره على أيوب بن عتبة وهو ضعيف، وقد اختلف عليه فيه. وحسنه األلباني بطرقه  (: 102/ 2قال الحافظ في التلخيص )# اإليماء: 

 (.  940/ 6(، وانظر الصحيحة )690في اإلرواء )
 

وِكلتا   -عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا أوَل شيٍء خلَقه القلُم، فأخَذه بيميِنِه   -  3217
نيا وما يكوُن فيها ِمن عمِل معموٍل، برٍّ أو فجوٍر، أو رطٍب أو ايبٍس، فَأحصاُه عنَده يف الذكِر«، مث   - يديِه مينٌي  فكتَب الدُّ

ُتْم تَ ْعَمُلوَن{ ]اجلاثية:   قاَل: »اْقرؤوا [، فهل تكوُن  29إْن شئُتم: }َهَذا ِكَتابُ َنا يَ ْنِطُق َعَلْيُكْم اِبحْلَقِّ ِإانَّ ُكنَّا َنْستَ ْنِسُخ َما ُكن ْ
   .النسخُة إال ِمن شيٍء قد ُفرَغ ِمنه«
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 : صحيح.(3136الصحيحة ) # السلسلة
 

عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ أوَل ما َخلَق هللاُ القلَم، فقاَل: اكتْب، قاَل: وما   -  3218
   .أكتُب؟ قاَل: اكتْب ما هو كائٌن إىل يوِم القيامِة«

 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]
 

يه وسلم وهو يُهريُق املاَء، فسلََّم عليه الرجُل فردَّ عليه رسوُل عن ابِن عمَر، أنَّ رجاًل مرَّ برسوِل هللِا صلى هللا عل -  3223
، فإذا رأيتَ  ين  هللِا السالَم، مث قاَل: »إنَّه مل ََيمْلين على السالِم عليَك إال أيّنِ خشيُت َأن تقوَل سلمُت عليه فلم يردَّ عليَّ

، فإنَّك ِإن ال تفعْل ال أردُّ عليَك السال   .َم«هَكذا فال ُتسلْم عليَّ
  .في إسناده من تكلم فيه# اإليماء:  

 
 عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم هَنى َأن ُيسلَم الرجُل وهو يبوُل.  -  3224

 .خارجه بن مصعب متروك# اإليماء:  
 

ا إهاٍب ُدبَغ فقد َطُهَر«. -  3226  عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أميُّ
 الحديث باطل عن ابن عمر[. # اإليماء: ]

 
 عن ابِن عمَر قاَل: ُكن َأزواَج النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يَتوضنَي ِمن إانٍء واحٍد.  -  3228

اه غيره عن مالك بلفظ: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول هللا صلى هللا غليه وسلم  هشام بن عمار تكلم فيه، ورو # اإليماء: 
 ( 7205جميعًا، وكذلك هو في الموطأ وغيره، انظر المسند الجامع )

 
 .عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اأُلذانِن ِمن الرأِس« -  3229

 (. 36( وقال: رفعه وهم. وصححه األلباني بطرقه في الصحيحة )97/  1أخرجه الدارقطني )# اإليماء:  
 

سوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم  ، عن ابِن عمَر وسعِد بِن أب وقاٍص قَاال: رَأينا ر عبد الرمحنعن أب سلمَة بِن  -  3230
 مَيسُح على اخلُفنِي. 

 (. 4034( )4033، انظر المسند الجامع )عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر عن سعدهو في الصحيح # اإليماء: 
 

 عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم هَنَس ِمن كتٍف ومل يتوضَّْأ.  -  3232
 

َر  -  3235 عن ابِن عمَر: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إذا أراَد َأن يناَم وهو جُنٌب غسَل وجَهه ويَديِه وذراعيِه، وأخَّ
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 رِجليِه للغسِل. 
  ويف روايِة ابِن عجالَن: عن ابِن عمَر، أنَّه كاَن إذا أراَد َأن يناَم وهو ُجنٌب غسَل فرَجه ووجَهه ويَديِه إىل املرَفقنِي، ومسحَ 

   . برأِسه وُأذنيِه، مث انَم، وابُن عمَر َيدُث ذلَك عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم
 في إسناد األصم حجاج بن رشدين ضعيف، وفي إسناد أبي الشيخ مبارك بن فضالة مدلس.# اإليماء: 

 
َعِم وهو يَرى بيوَت املدينةِ عن ابِن عمَر قاَل: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يَتيمَم مبَْرَبِد ال -  3236    .ن َّ

 . وكذلك صوب الدارقطني وقفه[. إسناده ضعيف.# اإليماء: ]
 

 .عن ابِن عمَر قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ال يقبُل هللاُ اإلمياَن والزكاَة إال ابلصالِة« -  3238
 عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عمر، وابنه عثمان ضعيف # اإليماء: 

 
عن أب منيٍب اجلرشيِّ قاَل: رَأى ابُن عمَر فَت ُيصلِّي قد أطاَل الصالَة وأطنَب فيها، فقاَل: َمن يعرُف هذا؟   -  3239

هللا   فقاَل ]رجٌل[: َأان أعرفُه، فقاَل: أَما إيّنِ لو كنُت أعرفُه ألمرتُه َأن يُكثَر الركوَع والسجوَد، فإيّنِ مسعُت رسوَل هللِا صلى 
 . »إنَّ العبَد إذا قاَم ُيصلِّي ُأيت بذنوِبه فُجعلْت على عاتِِقه، فكلَّما ركَع أو سجَد َتساقطْت عنه«عليه وسلم يقوُل: 

 (: هذا إسناد صحيح، ورجاله كلهم ثقات.1398الصحيحة ) # السلسلة 
 

عن جبرِي بِن نفرٍي، أنَّ عبد هللا بَن عمَر أَتى فَت وهو ُيصلِّي قد أطاَل صالَته وأطنَب فيها، فقاَل عبد هللا بُن   -  3240
قاَم  عمَر: لو كنُت أعرفُه ألمرتُه َأن يُطيَل الركوَع والسجوَد، فإيّنِ مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ العبَد إذا

   .بذنوِبه فُجعلْت على رأِسه وعاتقيِه، فكلَّما ركَع أو سجَد سقطْت عنه« ُأيتُيصلِّي 
  .(: ورجاله ثقات غير أبي صالح واسمه عبد هللا بن صالح وفيه ضعف1398السلسة الصحيحة ) # اإليماء: 

 
عن ابِن عمَر رضي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قال: »املَوتوُر أهُله ومالُه َمن َوتَِر صالَة الُوسطى يف   -  3241

 مجاعٍة، وهي صالُة العصِر«.
 (7224هو في الصحيحين من طريق نافع بلفظ: الذي تفوته صالة العصر كأنما وتر أهله وماله، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 

 
ُط يف َدِمه ما -  3243 ُن املُْحتسُب كالشهيِد يَ َتَشحَّ بنَي   عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »املؤذِّ

 اأَلذاِن واإِلقاَمة،ِ  فَ يَ َتَمىنَّ على هللِا ما اْشَتهى«. 
 (. 852وضعفه األلباني في الضعيفة ) حديث ال يصح.( وقال: هذا 655( )654أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )# اإليماء: 

 
عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »يف رقاِب املُؤذننَي َأمانتاِن: أمانٌة عنَد ِفطرِهم، إذا أذَن   -  3244
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ؤذُن قاَل: ُكفوا عن الطعاِم والشراِب قد أذَن  املؤذُن قَالوا: ُكلوا واْشربوا قد أذَن املؤذُن، وعنَد األذاِن ابلصبِح، إذا َأذَن امل
 املؤذُن«.

 ( من طريق ابن أبي رواد مختصراً 712هو عند ابن ماجه ) # اإليماء: 
 

عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اإلماُم ضامٌن واملؤذُن ُمؤمتٌن، اللهمَّ َأرِشد األَئمَة واغفْر  -  3245
 .للمؤذننَي«
 (.235/ 1صحح األلباني إسناده في اإلرواء )# اإليماء: 

 
عن ابِن عمَر قاَل: كاَن بالٌل يقوُل إذا أذَن: أشهُد َأن ال إَله إال هللاُ، أشهُد َأن ال إلَه إال هللاُ، حيَّ على الصالِة،   -  3246

 فقاَل عمُر ُقل يف إثرِها: أشهُد أنَّ حممدًا رسوُل هللِا، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُقل كما أمرَك عمُر«.
 ، والحديث باطل. إسناده ضعيف جداً (، وقال األلباني: 362ابن خزيمة ) أخرجه# اإليماء: 

 
 . عن ابِن عمَر، قاَل: َوضَع جربيُل الِقبلَة لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ابملدينةِ  -  3249

 عبد هللا بن شبيب واه. # اإليماء:  
 

اريَتنِي، بيَنه وبنَي اجلداِر قدُر ثالثِة أذرعٍ  -  3250  .عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم صلَّى ابلكعبِة بنَي السَّ
(: ابن جوشن لم أر من ذكره. والحديث في الصحيحين من طريق ابن عمر عن بالل بنحوه، انظر المسند الجامع  273)  # الروض البسام 
(1972.) 

 
عن ابِن عمَر قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا أراَد أحٌد أْن ميرَّ أماَمه وهو ُيصلِّي دفَع يف صدرِه حَت  -  3251

   .يكاُد َأن يطرَحهُ 
 (: محمد بن الفضل تقدم أنه متهم بالكذب.349)  # الروض البسام

 
 عليه وسلم فقاَم إىل جداٍر وُقمنا خلَفه، فجاءْت هَبيمٌة مترُّ بنَي  عن ابِن عمَر قاَل: صلَّى بنا رسوُل هللِا صلى هللا -  3252

ا، حَت رأيُته ألصَق بطَنه ابجلداِر ومرَّت خلَفه.   يديِه فجعَل يذهبُّ
 

 .عن ابِن عمَر قاَل: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيصلِّي إىل رجٍل قاعٍد والناُس ميرُّوَن َأماَمه -  3253
ف، و # اإليماء:    بن حفص لم يسمع من ابن عمر.  عبيد هللاقيس بن الربيع ضعِّّ
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ى أصحابَه ُيسبِّحوَن بعَد صالِة الظهِر  بِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم رأَ  عبد هللاعن سامٍل، عن  -  3256
جلوساً، فقاَل: »ما ابُل الناِس؟« فقاَل: أصاَب الناَس وعٌك اي رسوَل هللِا، فلذلَك صلُّوا قعودًا، قاَل: »صالُة القاعِد على  

َم الناُس القيامَ   . النصِف ِمن صالِة القائِم«، فتجشَّ
 السمين ضعيف.   عبد هللاصدقة بن # اإليماء: 

 
عن ابِن عمَر قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يرفُع َيديِه إذا افتَتَح الصالَة وِإذا ركَع وِإذا رفَع رأَسه ِمن   -  3257

 الركوِع، وال ُُياوُز هبما ُأذنيِه. 
  ِإهباَميه ِمن َشحمِة ُأذنيِه.ويف روايِة خصيٍف: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِإذا كربََّ للصالِة َأدىن 

 ( 7306هو في الصحيحين من طريق الزهري بلفظ: كان يرفع يديه حذو منكبيه، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
 

عن ابِن عمَر قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا قاَل: }َواَل الضَّالِّنَي{، قاَل: »آمنَي«، ُيسمُعنا به   -  3258
 .صوَته

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

 . عن ابِن عمَر قاَل: صلَّى بنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم صالَة املغرِب فقرَأ ابملُعوذتنيِ  -  3259
 ( وقال: ال يتابع عليه. 292/ 2بن كرز ) عبد هللاعبيدة بن حسان ضعيف، والحديث أخرجه العقيلي في ترجمة ماء: # اإلي

 
عن ابِن عمَر قاَل: ُكنا جلوساً عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذاَت يوٍم إذ جاَء رجٌل فقاَل: اي رسوَل هللِا،   -  3260

   .َأقرأُ خلَف اإلماِم وأان أمسُع قراءَته؟ فقاَل: »ال، إنَّ قراءَة اإلماِم لَك قراءٌة«
 (: إسناده واه. 327)  # الروض البسام

 
 عن ابِن عمَر قاَل: ُكرَِه َأن ُيهَر ابلقراءِة ابلنهاِر يف الصالِة. -  3261

 
عثاِء ُسليِم بِن األسوِد قاَل: سألُت ابَن عمَر عن الُقنوِت يف الفجِر، فقاَل: وأيُّ شيٍء القنوُت؟   -  3262 عن أِب الشَّ

 فقلُت: إذا فرَغ من القراءِة قام ساعًة، فقاَل ابُن عمَر: ما شعرُت.
 . روايِة ابِن منرٍي: سألُت ابَن عمَر عن القنوِت، قاَل: ما رأيُت أحدًا يفعُلهُ ويف 

 (. 137/ 2رجاله رجال الصحيح. وانظر نحوه في المجمع )# اإليماء: 
 

من   عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم علََّم أحَد ابين عليٍّ رضي هللاُ عنه القنوَت: »اللهمَّ اهِدين يف -  3263
هديَت، وتولَّين فيَمن توليَت، وابرْك يل فيما َأعطيَت، وِقين شرَّ ما َقضيَت، إنَّك َتقضي وال يُقضى عليَك، إنَّه ال يذلُّ من  
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 واليَت، تباركَت ]ربَّنا[ وتعاليَت«.
 

   .بِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يُدِخُل يديِه بنَي َفخذيِه يف الصالةِ  عبد هللاعن  -  3264
 (: محمد بن الفضل تقدم أنه متروك متهم. 330)  # الروض البسام

 
 عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فَعَله مرًة.  -  3265

فطبَّق َوجعَل َيديِه   -فوصف  -  النيبَّ صلى هللا عليه وسلم وهو ُيصلِّي فرَكَع ولفُظ احلديِث الذي قبَله: عن ابِن سرييَن، أنَّ 
 بنَي رُكبتيِه. 

 
بِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يقوُل: »إيّنِ أُمرُت ابلسجوِد على سبعِة أعظٍم، وأُمرُت  عبد هللاعن  -  3267

 َأن ال أكفَّ َشعرًا وال ثواًب«. 
 بين الحكم بن عتيبة وابن عمر فيه إرسال ء: # اإليما

 
عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »السجوُد على اجلبهِة والَكفنِي والرُّكبتنِي وصدوِر القدمنِي،   -  3268

 . َمن مل مُيكِّْن شيئاً ِمنه ِمن األرِض َأحرَقُه هللاُ ابلناِر«
 وك. إبراهيم بن نافع حدث عن عمر بن موسى الوجيهي بالبواطيل، وعمر الوجيهي متر # اإليماء: 

 
 .عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يسجُد على َكْوِر العمامةِ  -  3269

 واه. عبد العزيز(: سويد بن 145/ 1قال الحافظ في الدراية )# اإليماء: 
 

عن جماهٍد قاَل: كنُت آخذًا بيِد ابِن عمَر وهو يطوُف ابلبيِت وهو يُعلِّمين التحيَة، فذكَر ذلَك عن النيبِّ صلى هللا  -  3271
ا   -عليه وسلم قاَل: »التحياُت هلِل، والصلواُت والطيباُت، السالُم على النيبِّ ورمحُة هللِا   قاَل: وُكنا نقوُل هذا يف حياتِه، فلمَّ

، السالُم علينا وعلى عباِد هللِا -وزدُت: وبركاتُه  -صلى هللا عليه وسلم قُلنا السالُم عليَك أيُّها النيبُّ ورمحُة هللِا،  قُبَض النيبُّ 
   .وأشهُد أنَّ حممدًا عبُده ورسولُه«  -قاَل: وزدُت وحَده ال شريَك له -الصاحلنَي، أشهُد َأن ال إلَه إال هللاُ 

 إسناده واه[. # اإليماء: ]
 

 . عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم سلََّم تسليمةً  -  3272
 في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس، وفيما يرويه مناكير[. ] # اإليماء:

 
   . عن ابِن عمَر قاَل: ال ِبَس ابلتبسِم يف الصالِة، وَلُرمبا تبسَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم -  3275
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 إسناده ضعيف.(: 358)  # الروض البسام
 

نِة إذا  -  3276 عن جماهٍد قاَل: جلسُت إىل ابِن عمَر رضي هللاُ عنهما وهو ُيصلِّي، فصلَّى مث قاَل: لَك حاجٌة؟ إنَّ ِمن السُّ
 جلَس الرجُل إىل الرجِل وهو ُيصلِّي َأن ينصرَف إليه فيقوَل: لَك حاجٌة؟

 
َل: اي رسوَل هللِا، أيُّ البقاِع خرٌي؟ فقاَل: »ال  عن ابِن عمَر قاَل: جاَء رجٌل إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقا -  3277

، قاَل: ال َأدري، فأاتُه جربيُل، فقاَل له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »أيُّ البقاِع خرٌي؟« قالَ  : ال  َأدري«، قاَل: أيُّ البقاِع شرٌّ
 ،» جلَّ«، قاَل: فانتفَض جربيُل انتفاضًة كاَد ُيصعُق ِمنها  قاَل: ال َأدري، فقاَل: »َسل ربَّك عزَّ و َأدري، قاَل: »فأيُّ البقاِع شرٌّ

حممٌد صلى هللا عليه وسلم، فقاَل: ما َأسألُه عن شيٍء، فقاَل هللاُ جلربيَل: سأَلَك حممٌد أيُّ البقاِع خرٌي فقلَت: ال َأدري،  
 وأنَّ شرَّ البقاِع األسواُق. وسأَلَك أيُّ البقاِع شرٌّ فقلَت: ال َأدري، فأخرِبْه أنَّ خرَي البقاِع املساجُد، 

( مختصرًا على آخره وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة ولكنه اختلط في آخر عمره 6/ 2المجمع ) # اإليماء: 
 . وبقية رجاله موثقون 

 
عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما اجتمَع ثالثٌة يف حَضٍر وال بدٍو ال تقاُم فيهم الصالُة  -  3281

 إال استحوَذ عليهم الشيطاُن«. 
   .. «.ويف روايِة متاٍم: »ما ِمن أهِل ثالثِة أبياٍت يف حَضٍر وال سفٍر ال تقامُ 

 عبد هللا بن هانئ متهم. # اإليماء: 
 

عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال يزاُل َأحدُكم يف صالٍة ما انتظَر الصالَة ما مل َُيِدْث أو   -  3283
   . يغتْب مسلمًا«

 حسن لغيره[. # اإليماء: ]
 

 .عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال مَتنعوا ِنساءَكم َأن أيتنَي اجلمَع« -  3284
ضعيف. والحديث في الصحيحين وغيرهما بلفظ: ال تمنعوا نساءكم المساجد، وفي رواية: بالليل. انظر  # اإليماء: جابر بن يزيد الجعفي  

 ( وما بعده. 7247) المسند الجامع
 

 . عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأفضُل صالِتكم يف بيوِتكم إال صالَة اجلماعِة« -  3286
 . والصحيح عن مالك عن أبي النضر، عن بسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت قوله[. .السند ضعيف] # اإليماء:

 
 عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا حضَر الِعشاُء والصالُة فابَدؤوا ابلصالِة«. -  3287

 (: وسالم ضعيف كما في التقريب، وابن أبي سليم مختلط والخطأ من أحدهما.  250)  # الروض البسام
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 . بِن عمَر، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »إذا كاَن ثالٌث يف سفٍر فلَيؤمَّهم َأحُدهم« عبد هللاعن  -  3288

 . فليؤمروا أحدهم. .. ( للبزار بلفظ:255/ 5المجمع )إبراهيم المصري لم أهتد إلى ترجمته[. ونسبه في ] # اإليماء:
 

   .عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لَيؤمَّكم َأقرؤُكم وإْن كاَن ولَد زاًن« -  3289
 محمد بن الفضل بن عطية كذبوه وصالح بن حسان إن كان النضري فهو متروك.# اإليماء:  

 
عن ابِن عمَر قاَل: ركَب رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فسقَط فَ َوثِئْت قدُمه، فدخَل عليه انٌس ِمن َأصحاِبه   -  3290

ا ُجعَل اإلماُم ليؤُتَّ به، فإذا صلَّى  يَعودونَه، فوَجدوه ُيصلِّي وهو قاعٌد، فانصرَف  رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »إمنَّ
وا، وإذا ركَع فارَكعوا، وإذا قاَل: مسَع هللاُ ِلمن محَده،  قاعدًا فصلُّوا قعود ًا، وإذا صلَّى قائماً فصلُّوا قياماً، وإذا َكربَّ فكربِّ

   .فُقولوا: ربَّنا لَك احلمُد، وإذا صلَّى جالساً فصلُّوا جلوساً أمجعوَن«
 في إسناده مسلم بن خالد الزنجي صدوق سيئ الحفظ[. ] # اإليماء:

 
عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا صلَّى أحدُكم فلَيقُدْرهم َِبضعِفهم، فإنَّ فيهم   -  3291

 .الضعيَف والصغرَي واحلُبلى وذا احلاجِة«
 أمية إسماعيل بن يعلى متروك.أبو # اإليماء: 

 
لنا على َمْن كان قبَلنا  -  3293 بثالٍث: ُجعلت لنا األرُض  عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ُفضِّ

   . «مسجدًا وطهورًا، وكان َمْن قبَلنا ُيصلُّون يف احملراِب، وكاَن الّرِجاُل والنِّساُء ُيصلُّون مجيعاً، فأُِمران أْن ُنصلَي ُصفوفاً 
 لعله عبد الغفار بن القاسم متهم، وسهم بن منجاب لم يذكر له سماع من ابن عمر.أبو مريم # اإليماء: 

 
 . عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا أُقيَمت الصالُة فال صالَة إال املكتوبَة«  -  3294

 مناكير.  بأحاديث عبد الرحمنبن مروان، وقال ابن عدي: حدث عنه سليمان بن  عبد هللاأخرجه ابن حبان وابن عدي في ترجمة # اإليماء: 
 

 والنساِء اجلمعَة فليغتسْل«. عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن أَتى ِمنكم ِمن الرجاِل  -  3296
   .ساِء«ويف روايِة موسى بِن عقبَة: »َمن أَتى اجلمعَة فليغتسْل ِمن الرجاِل والن

الزيادة    ( وما بعده. وقد حكم األلباني على هذه7337أخرجه الجماعة دون قوله: من الرجال والنساء، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
 (.429/ 8بالشذوذ، انظر الضعيفة )

 
 عن ابِن عمَر، أنَّ رجاًل سأَل رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن غسِل يوِم اجلمعِة، فقاَل: اغتسْل.  -  3297

 (7337أخرجه الجماعة بلفظ: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
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قاً على كلِّ مسلٍم َأن يغتسَل يف كلِّ سبعِة أايٍم  عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هلِل ح -  3298

ُه«  . يوماً، وإْن كاَن له ِطيٌب مسَّ
 رجاله ثقات[. ] # اإليماء:

 
عن مكحوٍل قاَل: ُسئَل ابُن عمَر مَت ُكنتم ُتصلُّوَن اجلمعَة مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ قاَل: إذا كاَن  -  3299

   .الفيُء ذراعاً أو حنَوه
 أبو بالل األشعري وعبد العزيز بن عبيد هللا ضعيفان[.  ] # اإليماء:

 
عن ابِن عمَر قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إذا صعَد املنرَب أذََّن بالٌل، فإذا فرَغ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم  -  3300

 ِمن خطبِتِه أقاَم الصالَة، واألذاُن األوُل بدعٌة.
 

 . حرتَق أُهل الُقرى«عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لوال أهُل املنابِر ال -  3301
 .. .حاتم بن حبان: هذا الخبر موضوع أبو ( وقال: قال 975أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 

 
عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ يف اجلمعِة لساعًة ال يسأُل العبُد ربَّه تعاىل شيئاً إال   -  3302

   .أعطاُه إايُه« قيَل: اي رسوَل هللِا: أيُّ ساعٍة هي؟ قاَل: »ِمن حني يقوُم اإلماُم إىل َأْن ينصِرَف من صالتِِه«
 محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني ضعيف.محمد بن عثيم متروك، و# اإليماء: 

 
عن ابِن عمَر قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا َغدا إىل العيِد َغدا ماشياً، وإذا رجَع رجَع راكباً، وإذا  -  3303

ُ َمن مع ُ ويكربِّ ه  أراَد الغدوَّ إىل العيِد جلَس يف املسجِد فجاَءه َمن شاَء هللاُ ِمن أصحاِبه، حَت إذا طلَعت الشمُس خرَج يكربِّ
وذهَب بنَي داِر أب هريرَة   -قد مسَّاه   - ابلعايل، مث تكوُن طريُقه على البالِط بنَي داِر األسوِد بِن عوٍف وفالٍن  تكبريًا ليسَ 

، وبنَي داِر سعٍد، حَت خيرَج إىل املُصلَّى بنَي داِر أويٍس وخباٍب، فإذا دخَل املُصلَّى نظَر الناُس إليه قاَم الذيَن يلونَه قيام اً فيمرُّ
وَن حَت يَنتهي إىل ُمصالَُّه، فإذا رجَع سلَك يف طريٍق غريِ مث كلَّ    ما مرَّ بقوٍم َفعلوا مثَل ما فعَل األولوَن قاَم الذيَن حوَله يُكربِّ

  لى هللااليت جاَء ِمنها، حَت إذا مرَّ ِمن الزُّقاِق الذي بنَي داِر معاويَة وداِر أويٍس اتكَأ على يسارِه وذبَح، فَثمَّ مذبُح النيبِّ ص 
بِن احلارِث بِن   عبد الرمحنعليه وسلم واألئمِة إىل اليوِم، سلَك يف ذلَك الزُّقاِق حَت خيرَج بنَي داِر عماِر بِن ايسٍر وداِر 

 . هشاٍم، حَت ميضَي فيخرَج بنَي داِر أب هريرَة وداِر هشاِم بِن العاِص بِن املغريِة، حَت يعوَد يف طريِقه اليت بدَأ ِمنها
 العمري قال الدارقطني: منكر الحديث، يحدث عن مالك بأباطيل.  عبد هللامحمد بن  # اإليماء:
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 عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم مل يسجْد يوَم ذي الَيديِن َسجديت السهِو.  -  3305
 ( 7441السهو، انظر المسند الجامع )داود وابن ماجه من طريق نافع أنه سجد سجدتي أبو هو مخالف لما أخرجه # اإليماء: 

 
   .عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليَس يف صالِة اخلوِف سهٌو« -  3306

 بن السري وهو ضعيف. عبد الحميد( وقال: تفرد به 58/  2أخرجه الدارقطني )# اإليماء: 
 

 عن انفٍع، عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن َُيمَع بنَي الصَّالَتنِي.  -  3307
 ( وما بعده 7372لعبد هللا بن عمر أحاديث في الجمع بين الصالتين في السفر، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 

 
 . : كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يفعُلهُ عبد هللا ويقوُل عن أسلَم، عن ابِن عمَر، أنَّه كاَن َُيمُع بنَي الصَّالَتنيِ  -  3308

 ( من طريق زيد بن أسلم أن ذلك في السفر. 1805محمد بن أبان ضعيف. وعند البخاري )# اإليماء:  
 

بِن عمَر قاَل: رأيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم إذا عجَل به السرُي يف السفِر يُقيُم الصالَة املغرَب   عبد هللاعن  -  3311
، وال  فُيصلِّيها ثالاثً، مث يسلُم مث قلَّ ما يلبُث حَت يقُصَر صالَة العشاِء، فُيصلِّيها رَكعتنِي مث يسلُم، وال ُيسبُح بيَنهما بركعةٍ 

 ٍة، حَت يقوَم ِمن جوِف الليِل. يسبُح بعَد العشاِء بسجد
ُر صالَة املغرِب فُيصلِّيها ثالاثً، مث م ا يلبُث ويف روايِة أب اليماِن: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا أعَجَله السرُي يؤخِّ

 .. .حَت يقيَم صالَة العشاِء فُيصلِّيها رَكعتنيِ 
 ( 7374الزهري مختصرًا، انظر المسند الجامع )هو في الصحيحين من طريق # اإليماء: 

 

ُع في السفرِ  - 3312 ِ صلى هللا عليه وسلم أنَّه كاَن يتطوَّ  . عن ابِن عمَر، عن النبي 

 (.7371عطية العوفي ضعيف. ومن طريقه أخرجه الترمذي وأحمد مطواًل بمعناه، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
 

   .عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم صلَّى رَكعتنِي يف حجرِة حفصَة وبالٌل يقيُم الصالةَ  -  3313
انظر  بحر بن كنيز السقاء ضعيف. وفي مسند أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يصلي ركعتين قبل الغداة،# اإليماء: 

 .( 7405( )7404المسند الجامع )
 

ديِق النَّاجي قاَل: رَأى ابُن عمَر انساً اضطَجعوا بعَد الرَّكعتنِي قَبَل الفجِر، فبعَث فسأهَلم َفقالوا: نريُد  -  3314 عن أب الصِّ
ا بدعةٌ  نَة، قاَل: ارجْع إليهم فأخرِبْهم أهنَّ  . بذلَك السُّ

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

 عليه وسلم كان ُيصلِّي قبَل املغرِب رَكعتنِي، ورَكعتنِي بعَدها.  عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا -  3315
 ( 7402صالة الركعتين بعد المغرب عند الجماعة، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
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عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ يف اجلنِة ُغرفاً يُرى ظاهُرها ِمن ابِطِنها، ويُرى َمن ابِطُنها   -  3318

 يف ظاهرِها«، قيَل: ِلمن هي اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »ِلمن أطاَب الكالَم، وَأفشى السالَم، وَأطعَم الطعاَم، وَأداَم الصياَم، وابتَ 
 قائماً والناُس نياٌم«. ابلليِل 

 
   .عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ زادَكم صالًة وهي الوتُر« -  3319

 حماد بن قيراط ضعيف. وله عن ابن عمر طرق أخرى ال يفرح بها. # اإليماء: 
 

 . عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لُتعزِّ املُسلمنَي يف مصائِِبهم املُصيبُة ب« -  3321 
 بكر بن الشرود ضعيف وكذبه ابن معين.# اإليماء: 

 
 ِمن الولِد مل  بِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن ُمسلمنِي ميوُت هلما ثالثةٌ  عبد هللاعن  -  3323

 . يبُلغوا احلِنَث إال َأدخَلهما هللاُ اجلنَة«
 مكحول لم يسمع من ابن عمر إال أنه له شواهد[. ] # اإليماء:

 
ا قمُت للمَلِك«.  -  3325  عن ابِن عمَر قاَل: ُمرَّ على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم جبنازٍة فقاَم هلا، وقاَل: »إمنَّ

 صحيح[. ]  # اإليماء:
 

بُن عمَر يف جنازٍة وَأان َمعه، فمَضينا وحنُن مَنشي ِمن خالِف اجلنازِة، فقلُت: اي أاب   عبد هللاعن انفٍع قاَل: خرَج  -  3326
نِة يف املَشِي مع اجلنازِة، أماَمها أم خلَفها؟ فقاَل: وََيَك اي انفُع، أَما َتراين أيّنِ َأمشي خلَفهاالرمحنعبد   . ، كيَف السُّ

 بكر بن أبي مريم ضعيف[. أبو ] # اإليماء:
 

ال إلَه إال هللاُ، وصلُّوا  عن انفٍع، عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »صلُّوا خلَف َمن قاَل  -  3328
   .على َمن قاَل ال إلَه إال هللُا«

 (: العثماني هذا وضاع. 294)  # الروض البسام
 

 . عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا رأيُتم القتيَل أو املَصلوَب فصلُّوا عليِه«  -  3329
 : موضوع.(3331الضعيفة ) # السلسلة

 
ُ على اجلنازِة إال أربعاً  -  3331    .عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن ال يكربِّ



332 

 

 إسناده حسن[. # اإليماء: ]
 

عن ابِن عمَر قاَل: صلَّى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم على ابِنه إبراهيَم وكربََّ عليه أربعاً، وصلَّى على السوداِء   -  3332
بكٍر على فاطمَة بنِت النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فكربََّ  أبو فكربََّ عليها أربعاً، وصلَّى على النجاشيِّ فكربََّ عليه أربعاً، وصلَّى 

 .بعاً، وصلَّى عمُر على أب بكٍر فكربََّ عليه أربعاً، وكربََّت املالئكُة على آدَم عليه السالُم أربعاً عليها أر 
 (: فرات هذا متروك.407/ 6الضعيفة ) # السلسلة 

 
   .عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال َتدِفنوا َمواتكم ابلليِل«  -  3333

 حسن لغيره[.  # اإليماء: ]
 

 . عن ابِن عمَر قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن دفِن امليِت لياًل إال ِمن عذرٍ  -  3334
 .  إسناده ضعيف جداً # اإليماء: 

 
لت املقابُر ملوتِِه، فليَس  عبد هللاعن  -  3336 بِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ املؤمَن إذا ماَت جَتمَّ

ابهلِل َأن فيها بقعٌة إال وهي متىنَّ َأن يُدفَن فيها، وإنَّ الكافَر إذا ماَت َأظلمت املقابُر ملوتِِه، فليَس فيها بقعٌة إال وهي َتستجرُي 
   .« يُدفَن فيها
 ضعيف جدًا.  (: 3140الضعيفة ) # السلسلة

 
قاَل: مررُت مع أب ابملقربِة فسلَّم عليهم، فقلُت: أيبِت ُتسلُم عليهم؟ قاَل: إْن ُأسلِّْم عليهم   عبد هللاعن سامِل بِن  -  3338

 فقد رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيسلُِّم عليهم. 
، فخرَج رجٌل ِمن قربِه َيشتعُل انرًا يف أال ُأخربَُك اي بينَّ مبا رأيُت يف هذه املقربِة؟ مررُت هبا يف حنِر الظَّهريِة وَأان ُمتعلٌق ِإداوَة ماءٍ 

صبَّ عليَّ ِمن املاِء، فوهللِا ما َأدري ابمْسي الذي مسَّاين به َأب كاَن يْدعوين أم كقوِل   عبد هللاعنِقه سلسلٌة ِمن انٍر، فقاَل: اي  
، ال َتصبَّ عبد هللاى سوٌط ِمن انٍر فقاَل: اي ، إذ خرَج رجٌل ِمن القرِب يف يِدِه السلسلُة وبيدِه اأُلخر عبد هللاالرجِل للرجِل: اي 

 . عليِه وال كرامَة، مث ضربَه بذلَك السوِط فعاَد يف ذلَك القربِ 
   .]رجاله ثقات غير أشعث بن شعبة فيه لين[# اإليماء:  

 
ي حقَّها إال   -  3339 عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن صاحِب إبٍل وال بقٍر وال غنٍم ال يُؤدِّ

 بُطَح هلا يوَم القيامِة، تطُؤه َِبخفاِفها وتنطُحُه بُقروهِنا حَت يُقضى بنَي الناِس«. 
 ( 7474بلفظ آخر، انظره في المسند الجامع ) عبد العزيزاحد فرووه عن بن رجاء يهم قلياًل، وقد خالفه غير و  عبد هللا# اإليماء: 
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َع   -  3342 عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ املؤمَن َأخَذ عن هللِا عزَّ وجلَّ أدابً حسناً، إذا وسَّ
َع على نفِسِه، وإذا َأمسَك عليه َأمسَك«   . عليه وسَّ

 .(: هذا حديث ال يصح1055(. وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية )3027) الضعيفة # السلسلة 
 

 . عن ابِن عمَر قاَل: كان رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم ال يردُّ ذا حاجٍة إال حباجِتِه أو مبيسوٍر ِمن القولِ  -  3343
 إسناده واه[.] # اإليماء:

 
 على ابِب دارِِه«. عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »هديُة هللِا إىل املسلِم السائُل  -  3344

 . ويف روايٍة: »هديُة املؤمِن السائُل على ابِبه«
 : موضوع. (4740( )594الضعيفة ) # السلسلة

 
عن عبد هللا بِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل لعمَر وعليٍّ رضي هللاُ عنهما: »إذا أاتُكما هللاُ هبديٍة بال   -  3346

 على هللِا عزَّ وجلَّ، فهي هديٌة ِمن هللِا َتعاىل«.مسألٍة وال استشراِف نفٍس فاْقبالها، وال تردَّاها فرتدَّاها 
 . (: معلى بن سعيد راوي حكاية الهميان عن ابن جرير، ليس بثقة، كأنه وضعها148/ 4لميزان )قال الذهبي في ا# اإليماء: 

 
ى{ ]األعلى:  -  3347  [، قاَل: نَزلْت يف صدقِة الفطِر.14عن ابِن عمَر: }َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّ

 اتهمه الدارقطني.  # اإليماء: حصين بن مخارق 
 

عن سعيِد بِن جبرٍي، عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن أوُل ليلٍة ِمن رمضاَن  -  3349
لْت ُعتاُة  فُتحْت أبواُب اجلِناِن كلُّها ال يُغلُق ِمنها ابٌب واحٌد الشهرَّ كلَّه، وُغلقْت أبواُب الناِر فلم يُفتْح ِمنها ابٌب واحٌد، وغُ 

نيا كلَّ ليلٍة إىل انفجاِر الصبِح: اي ابغَي اخلرِي َهلمَّ، اي ابغَي الشرِّ انتِه، هل ِمن ُمستغفرٍ  الشياطنِي،  واَندى مناٍد يف السماِء الدُّ
فُيغفُر له؟ هل ِمن اتئٍب فيتاُب عليه؟ هل ِمن سائٍل فُيعطى سؤَله؟ هل ِمن داٍع فُيستجاُب له؟ وهلِل عزَّ وجلَّ عنَد وقِت ِفطِر  

 ليلٍة ِمن رمضاَن ُعتقاُء يُعَتقوَن ِمن الناِر«.  كلِّ 
ويف روايِة جعفٍر: عن سعيِد بِن جبرٍي، عن ابِن عمَر، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »يف رمضاَن تُفتُح أبواُب  

َب اخلرِي َهلمَّ، هل ِمن اتئٍب يُغفُر له؟ هل  اجلنِة، وتُغلُق أبواُب الناِر، وتُغلُّ َمردُة الشياطنِي، ويُنادي مناٍد ِمن السماِء: اي طال
 ِمن سائٍل يُعطى؟ وهلِل عزَّ وجلَّ عنَد فطِر كلِّ ليلٍة ُعتقاُء ِمن الناِر«. 

 إسناداه إلى سعيد بن جبير ضعيفان. # اإليماء:  
 

اجلنِة يف أوِل ليلٍة ِمن رمضاَن  عن احلسِن، عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »تُفتُح أبوابُ  -  3350
هل ِمن  إىل آخِر ليلٍة، وتُغلُّ فيه َمردُة الشياطنِي، ويبعُث هللاُ منادايً يُنادي: اي ابغَي اخلرِي َهُلمَّ، هل ِمن داٍع ُيستجاُب له؟ 
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 ٍة ِمن رمضاَن ُعتقاَء يُعتُقهم ِمن الناِر«. ُمستغفٍر يُغفُر له؟ هل ِمن اتئٍب يُتاُب عليه؟ وقاَل: إنَّ هلِل عنَد وقِت الفطِر يف كلِّ ليل
 إسناده شديد الضعف[. ] # اإليماء: 

 
عن متاِم بِن جنيٍح، عن عثماَن رجٍل ِمن ولِد عمَر أو عن رجٍل ِمن ولِد عمَر، عن ابِن عمَر، عن رسوِل هللِا صلى   -  3351

  هللا عليه وسلم قاَل: »إذا كاَن أوُل ليلٍة ِمن رمضاَن فُتحْت أبواُب اجلِناِن فلم يُغلْق ِمنها ابٌب الشهَر كلَّه، وُغلقْت أبوابُ 
، وَأمَر هللاُ منادايً يُنادي كلَّ ليلٍة إىل َأن ينفجَر الصبُح: اي ابغَي  النرياِن فلم يُفتْح  ِمنها ابٌب الشهَر كلَّه، وُغلقْت َمردُة اجلنِّ

   . اخلرِي َهُلمَّ، هل ِمن سائٍل يُعطى؟ هل ِمن داٍع ُيستجاُب له؟ هل ِمن ُمستغفٍر يُغفُر له؟«
 الحديث ضعيف[.  # اإليماء: ]

 
عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يقوَلنَّ َأحدُكم ُصمُت رمضاَن وُقمُت رمضاَن وال   -  3352

م عزَّ  َصنعُت يف رمضاَن َكذا وَكذا، فإنَّ رمضاَن اسٌم ِمن أمساِء هللِا عزَّ وجلَّ العظاِم، ولكْن ُقولوا: شهُر رمضاَن، كما قاَل ربُّك
  .«وجلَّ يف كتاِبهِ 

 (: واه جدًا. 365/ 10الضعيفة ) # السلسلة
 

بِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َصمُت الصائِم تسبيٌح، ونوُمه عبادٌة، ودعاُؤه   عبد هللاعن  -  3354
  .ُمستجاٌب، وعمُله مضاعٌف«

 ضعيف جدًا.  (: 3784الضعيفة ) # السلسلة
 

عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أصابَه َجهٌد يف رمضاَن فلم يُفطْر فماَت دخَل   -  3356
   .الناَر«

 إسناده ضعيف والحديث منكر[.  # اإليماء: ]
 

  -عنَد إفطارِِه  يعين -عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا لقَم أحدُكم أوَل لُقمٍة  -  3358
 فليقْل: اي واسَع املغفرِة اغفْر يل«.

 .ويف روايِة متاٍم: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِإذا َلقَم َأوَل لُقمٍة قاَل: »اي واسَع املغفرِة اغفْر يل«
 قعنب لم يوثقه غير ابن حبان. وسعيد بن أوس صدوق له أوهام.# اإليماء: 

 
 عنَد إفطارِِه. عن ابِن عمَر قاَل: كاَن يُقاُل: لكلِّ مسلٍم صائٍم دعوٌة مستجابٌة  -  3359

 قاَل: فكاَن ابُن عمَر يقوُل إذا أفطَر: اي واسَع املغفرِة اغفْر يل. 
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 # اإليماء: ]إسناده حسن[.
 

هللِا َهلكُت، قاَل: »وما َأهلكَك؟« فذَكَر   عن ابِن عمَر، أنَّ أعرابياً أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي رسولَ  -  3361
   .أنَّه ايتطََأ امرأَتُه وهو صائٌم، فقاَل: »َهل جتُد وقيًَّة؟« فذَكَر ِمنه فقرًا، فذَكَر احلديَث بطوِلهِ 

هريرة، انظر علل محمد بن الزبير الحراني منكر الحديث عن الزهري، والحديث يرويه أصحاب الزهري عنه عن حميد عن أبي # اإليماء: 
 (. 243/ 10الدارقطني )

 
 بِن عمَر قاَل: قاَل النيبُّ عليه السالم ألصحاِبِه يوَم فتِح مكَة: »َهذا يوُم قتاٍل فَأفِطروا«. عبد هللاعن  -  3362

 ( وغيره من طريق شعبة عن عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير مرسالً 9688) عبد الرزاقأخرجه # اإليماء: 
 

   .عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال ِبَس بقضاِء شهِر رمضاَن ُمتفرقًا« -  3363
 ضعيف. :(696) الضعيفة # السلسلة

 
ابقنَي.  عبد هللا عن زرعَة بِن ثوٍب قاَل: سألُت  -  3364  بَن عمَر عن صياِم الدهِر، فقاَل: ُكنا نعدُّ أولئَك فينا ِمن السَّ

 
عن جماهٍد، عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »صياُم يوِم عرفَة يعِدُل َسنتنِي: سنًة مقبلًة،   -  3365

 .وسنًة متأخرًة«. وقاَل مرًة: »متقدمًة«
  إسناده ضعيف.(: 584)  # الروض البسام

 
عن زيِد بِن أسلَم، عن ابِن عمَر رضي هللاُ تعاىل عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صاَم يوَم   -  3366

َر سنًة«.  َم ِمن ذنِبه سنًة وما أتخَّ  عرفَة ُغفَر له ما تقدَّ
فكان من علماء أهل المدينة لكنه ضعيف في الحديث،   عبد الرحمنهذا حديث حسن رجاله موثقون، إال   :(141# األمالي المطلقة )ص  

وقد وجدت للحديث عن ابن عمر أصاًل، أخرجه الطبراني بإسناد جيد من رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر بلفظ: »صوم يوم عرفة كفارة  
 سنتين«، وهي متابعة ناقصة، ولذا حسنته.

 
 .ابِن عمَر قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يعتكُف العشَر األوَل ِمن رمضانَ  عن -  3369

 إسناده صحيح، رجاله ثقات[.  ] # اإليماء:
 

عيب، عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اتِبعوا بنَي احلجِّ والعمرِة، فإنَّ متابعَة ما   -  3371 عن الشَّ
   . يَنفي الكرُي خبَث احلديِد«بيَنهما تزيُد يف العمِر والرزِق، وتَنفي الذنوَب كما 
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فيه جرحًا وال   (: ابن ثوبان لين، والراوي عنه لم أقف على ترجمته، وعثمان الصيداوي ذكره ابن عساكر ولم يحك 598)  # الروض البسام
 تعدياًل.  

 
عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »حجٌة قبَل غزوٍة أفضُل ِمن مَخسنَي غزوًة، وغزوٌة بعَد حجٍة  -  3372

   .، وَلَموقُف ساعٍة يف سبيِل هللِا أفضُل ِمن مَخسنَي حجًة« أفضُل ِمن مَخسنَي حجةً 
 ضعيف جدًا.  (: 3481الضعيفة ) # السلسلة

 
عن ابِن عمَر قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ال يَرفُع احلاجُّ قدماً وال يضُع ُأخرى إال حطَّ   -  3373

 . هللاُ هبا عنه خطيئًة، ورفَع له درجًة، وكتَب له حسنًة«
 ( للخطيب في المتفق والمفترق، وقال: وسنده لين. 11838نسبه في كنز العمال ) # اإليماء:  

 
 . عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن ينظُر يف املرآِة وهو حُمرمٌ  -  3375

 فيه سليمان األقطع وإسماعيل مولى كندة لم أقف لهما على جرح أو تعديل[. ] # اإليماء:
 

يَعين قمَل   - عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم لكعِب بِن ُعجرَة: »أُتؤذيَك هوامُّ رأِسَك  -  3376
 ؟« قاَل: نَعم، قَال: »احلْق رأَسَك وافتِد، فافتَدى ببقرٍة قلََّدها وَأشَعَرها«. -رأِسَك 

 . ه، فأَمَره رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأن يَفتدَي، فافتَدى ببقرةٍ وروايُة الطربايّنِ خمتصرٌة: أنَّ كعَب بَن ُعجرَة حلَق رأسَ 
 . رجال الطبراني ثقات# اإليماء:  

 
 .عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم بدَأ ابلطواِف ابلبيِت حنَي دخَل املسجَد قبَل الصالةِ  -  3378

 الواقدي متروك. # اإليماء:  
 

 . عن ابِن عمَر قاَل: كاَن أحبَّ األعماِل إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم إذا قدَم مكَة الطواُف ابلبيتِ  -  3379
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
   .يبدَو له البيتُ عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يصعُد على الصَّفا واملَروِة حَت  -  3380

 (: إسناده صحيح.643)  # الروض البسام
 

 . عن ابِن عمَر قاَل: سنَّ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم لكلِّ أسبوٍع رَكعتنيِ  -  3381
 (: عدي بن الفضل متروك كما في التقريب. 640)  # الروض البسام 
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، وَمن فاَته ليلُة   -  3382 عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َأدرَك ليلَة عرفَة َفقد َأدرَك احلجَّ

 .»  عرفَة َفقد فاَته احلجُّ
( لمسدد من وجه آخر عن  2580/  3068(، واإلتحاف )1233الب )وهو كثير الغلط. والحديث نسبه في المط # اإليماء: تفرد به الزنجي

 ابن عمر موقوفًا. 
 

عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل لبالٍل عشيَة عرفَة: »انِد يف الناِس َأن أَنِصتوا«، فَنادى يف   -  3384
وَهَب الناِس َأن أَنِصتوا وامَسعوا، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا تبارَك وَتعاىل قد نظَر إليكم يف مجِعكم هذا، ف

 ِسِنكم، وَأعطى حُمسَنكم ما سأَل، فادَفعوا على بركِة هللِا«.ُمسيَئكم حمل 
   . وقاَل: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ ابَهى مالئكَتُه ِبهِل عرفَة عامًة، وابهاُهم بعمَر بِن اخلطاِب خاصًة«

   ( بزيادة.6613)  ي في الضعيفة(: خالد بن يزيد العمري كذاب، كذبه ابن معين وأبو حاتم وغيرهما. وأورده األلبان 645)  # الروض البسام
 

، فيقوُل ملالئكِتِه:   -  3385 عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِإذا كاَن عشيَة عرفَة اَبهى هللاُ ابحلاجِّ
كاَن ِمن    انظُروا ِإىل ِعبادي ُشعثاً ُغربًا قد أَتوين ِمن كلِّ فجٍّ عميٍق يَرجوَن َرمحيت وَمغفريت، ُأشِهدُكم أيّنِ قد غفرُت هلم، إال ما

ضاً،  تَِبعاِت بعِضهم بعضاً، فإذا كاَن غداُة املزدلفِة، قاَل هللاُ تعاىل للمالئكِة: ُأشِهدُكم أيّنِ قد غفرُت هلم تَِبعاِت بعِضهم بع
 . وَضمنُت ألهِلها النوافَل«

 بن هارون الغساني[.  عبد الرحيمهذا إسناد ضعيف، فيه ] # اإليماء:
 

 عن ابِن عمَر قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يُتمُّ مبكَة ويقُصُر بعرفَة. -  3386
 

عاً فعطبْت فليَس عليِه بدٌل، وإْن كانْت  -  3387 عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن َأهدى بدنًة تطوُّ
   .نذرًا فعليِه البدُل«

 بن عامر األسلمي: قد أجمعوا على ضعفه، وقد أخطأ في رفع الحديث، والصواب أنه موقوف. عبد هللا( عن 606قال في الروض البسام )# 
 

  عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم خطَبهم يوَم الفتِح مث قاَل: »إنَّ هللَا يقوُل: }اَيأَي َُّها النَّاُس ِإانَّ  -  3389
[، مث قاَل: أقوُل  13ْم{ ]احلجرات:  َقاكُ َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْ َثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقَ َباِئَل لِتَ َعارَُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اَّللَِّ أَت ْ 

 هللَا يل ولكم«.َقويل هذا وَأستغفُر 
   (2803وتابعه موسى بن عقبة وهو ثقة، انظر الصحيحة )ضعيف # اإليماء: موسى بن عبيدة 
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 عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال يُقطُع الَوادي إال شّدًا«. -  3390
 عن النبي صلى هللا عليه وسلم.   امرأة# الحديث صحيح من حديث 

 
َم شيئاً ِمن أمِر احلجِّ فال حرَج عليهِ  -  3392    .«عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »َمن قدَّ

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

عن ابِن عمَر، أنَّ رجاًل أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: ذحبُت قبَل أْن َأحلَق، قاَل: »ال حرَج«، قاَل:   -  3393
 حلقُت قبَل َأن َأذبَح، قاَل: »ال حرَج«. 

بن عمرو بن   عبد هللاهذا حديث غريب جدًا، والمحفوظ لهذا المتن حديث الزهري عن عيسى بن طلحة عن   :(378معجم ابن عساكر ) #
 العاص، تفرد بهذا عمر بن محمد بن صهبان، وهو منكر الحديث.

 
 . ن عزٍب«عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »رَكعتاِن ِمن ُمتزوٍج خرٌي ِمن سبعنَي ركعًة مِ  -  3397

 (: هذا سند ساقط. 98/ 2الضعيفة ) # السلسلة 
 

 عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال نكاَح إال بويلٍّ وشاِهَدي عدٍل«.  -  3399
   .وليَس عنَد متاٍم: وشاِهَدي عدلٍ 

 في التقريب: لين الحديث، أفرط فيه ابن حبان. ثابت بن زهير ضعيف. وفي اإلسناد الثاني عمرو بن هاشم قال # اإليماء: 
 

عن ابِن عمَر حنوه. ولفُظ احلديِث الذي قبَله: عن عمَر قاَل: ما ساَق النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إىل َأحٍد ِمن   -  3400
 . َأزواِجه وال بناتِه َأكثَر ِمن اْثنيت عشرَة أوقيةً 

 . السنن من طريق أبي العجفاء عنه أحمد بن الصلت كذبوه. وحديث عمر في# اإليماء:  
 

 عن ابِن عمَر قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن ُمتعِة النساِء يوَم خيرَب، وما ُكنا ُمساِفحنَي.  -  3402
 وليَس يف روايِة خيثمَة: وما ُكنا ُمسافحنَي. 

 ( بنحوه 265/ 4وهو في المجمع ) ولكن للحديث شواهد كثيرة[حنيفة اإلمام قال البخاري: سكتوا عنه، أبو ]في إسناده # اإليماء: 
 

   . عن ابِن عمَر، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الرِّضاُع يُغرُي الطباَع« -  3406
 ضعيف جدًا.  (: 3659الضعيفة ) # السلسلة
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عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال َيلُّ المرأٍة تؤمُن ابهلِل واليوِم اآلخِر وتؤمُن ابهلِل ورسوِلِه َأن  -  3409
 .حَتُدَّ على ميٍت فوَق ثالثِة أايٍم إال أْن يكوَن زوج«

 لم يوثقه غير ابن حبان، والحديث حسن بشواهده[. عبيد هللااإلسناد ضعيف لضعف أبي عقيل، وعمر بن  ] # اإليماء:
 

   .عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »املُتالِعناِن ال َُيتمعاِن أبدًا« -  3410
   إسناده ضعيف.# اإليماء: 

 
 عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال نُورُث، ما َترْكنا صدقٌة«. -  3411

 . يحيى بن عبد هللا بن بكير تكلم في سماعه من مالك# اإليماء: 
 

 .عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الوالُء حُلمٌة كُلحمِة النَّسِب« -  3412
 (.1668صححه بطرقه األلباني في اإلرواء ) #

 
عن ابِن عمَر قاَل: مرَّ بنا رجٌل جسيٌم له خلٌق وعظٌم، فقْلنا: لو كاَن هذا يف سبيِل هللِا، مث ذكْران ذلَك للنيبِّ   -  3415

عليه وسلم، فقاَل: »لعلَّه َيُكدُّ على أَبويِن َشيخنِي كبرييِن فهو يف سبيِل هللِا ولعلَّه يُكدُّ على صبيٍة صغاٍر فهو يف   صلى هللا
 .سبيِل هللِا، ولعلَّه َيُكدُّ على نفِسِه يُغنيها عن الناِس فهو يف سبيِل هللِا«

 وإسناده ضعيف لسوء حفظ شريك[.الحديث خطأ موصواًل، أخطأ فيه شريك، ] # اإليماء:
 

 .بِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »تنزُل املَعونُة على قدِر املَؤونِة« عبد هللاعن  -  3417
والخالل   النعمان بن هالل لم أجد له ترجمة، والراوي عنه يزيد بن مروان في طبقته اثنان: النسائي لم يوثقه غير ابن حبان،# اإليماء:  

 ضعيف جدًا.  
 

عن ابِن عمَر قاَل: قيَل: اي رسوَل هللِا، ما ُيمُل ابلعرِب ِمن التجارِة؟ قاَل: »بيُع اإلبِل والبقِر والسمِن«، قيَل: اي  -  3419
   .رسوَل هللِا، فما ُيمُل ابملَوايل ِمن التجارِة؟ قاَل: »بيُع الرُبِّ والبزِّ، وإقامُة احلوانيِت« 

 يث باطل، وزرعة وعمران جميعًا ضعيفين.(: هذا حد383/  2حاتم في العلل )أبو قال # 
 

 . عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اتَّقوا احلجَر احلراَم يف الُبنياِن فإنَّه َأساُس اخلراِب« -  3424
 ضعيف. :(1699) الضعيفة # السلسلة

 
عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم مرَّ على سوِق املدينِة على طعاٍم أعجَبه ُحسُنه، فوقَف رسوُل   -  3425

، هللِا صلى هللا عليه وسلم فأدخَل يَده يف الطعاِم فأخرَج شيئاً ليَس كالظاهِر، فأفََّف لصاحِب الطعاِم مث اَندى: »اي أيُّها الناسُ 
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نا« إنَّه ال غشَّ بنيَ     . املسلمنِي، ليَس ِمنا َمن غشَّ
 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]

 
عن عبد هللا بِن عمَر قاَل: ُكنا قعوداً ننتظُر رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فخرَج َعلينا فَمشى واتبعناُه حَت   -  3426

ضٌر لباٍد،  أتى َعَقبًة ِمن ِعقاِب املدينِة، فقعَد وقعْدان َمعه، فقاَل: »اي أيُّها الناُس، ال يَتلقَّني أحٌد ِمنكم ُسوقاً، وال يبيعنَّ حا
ي   والنجَش، وَمن ابَع حُمفلًة فهو ابخلياِر ثالثَة أايٍم، فإْن ردَّها ردَّ معها مثَل لبِنها قمحًا«. وإايَّ

قاَل: ورجٌل ِمن قريٍش خلَف رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم َُياكيِه ويَلِمظُُه، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كذلَك  
 ريِن َمغشياً عليِه، فأفاَق حنَي أفاَق وهو كما َحاكى رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم. تكْن«، فرجَع إىل بيتِه فُلِمَظ به شه

 . ( وقال: تفرد به جميع بن عمير، قال البخاري: فيه نظر319/ 5أخرجه البيهقي ) # اإليماء: 
 

عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ثالثٌة ال ينظُر هللاُ إليهم يوَم القيامِة: حرٌّ ابَع حرًا، وحرٌّ  -  3427
 ابَع نفَسه، ورجٌل أبطَل كراَء أجرٍي حَت جفَّ رشُحُه«. 

   .قاَل حممٌد: قُلنا لبقيَة: أيُّ أجرٍي؟ قاَل: احلمالُ 
 ضعيف. :(3452) الضعيفة # السلسلة

 
   .عن ابِن عمَر قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن ِكراِء األرضِ  -  3429

 (.3680هو في الصحيحين من حديث ابن عمر عن رافع بن خديج، انظر المسند الجامع )# 
 

يِن   -  3432 عن ابِن عمَر قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل وهو يُوصي رجاًل يقوُل: »اي أاب فالٍن، أِقلَّ ِمن الدَّ
اٌس«   .تعْش حّرًا، وَأِقلَّ ِمن الذنوِب يُهْن عليَك املوُت، وانظْر يف أيِّ نصاٍب تضُع ولَدَك فإنَّ الِعرَق دسَّ

 ضعيف جدًا.  (: 5337( )2023الضعيفة ) # السلسلة
 

عن ابِن عمَر قاَل: مرَّ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم بنَي مكَة واملدينَة، فإذا برجٍل ابدٍن مَيشي بنَي رَجلنِي وانقُته تُقاُد   -  3434
َأن ميشَي حافياً، قاَل: »أيُّها الرجُل، اركْب انقَتَك، ليَس هلِل حاجٌة َأن  إىل جنِبه، فقاَل: »ما هذا؟« َفقالوا: هذا رجٌل نذَر 

بَ     .  نفَسَك«تعذِّ
 خازم بن الحسين ضعيف.# اإليماء: 

 
عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »لو أنَّ الثَّقلنِي اجَتمعوا على قتِل مؤمٍن ألكبَّهم هللاُ يوَم   -  3435

بنَي َعينيِه: آيٌس ِمن رمحِة هللِا، إنَّ هللَا  القيامَة على وجوِههم يف الناِر، وما ِمن أحٍد َيشرتُك بشطِر كلمٍة يف قتِل مؤمٍن إال كتَب 
 .تعاىل حرََّم اجلنَة على القاتِل واآلِمِر«
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 (. 503في إسناده الحسن بن مرار لم أقف على ترجمته[. وانظر الضعيفة )] # اإليماء:
 

 . عن ابِن عمَر قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ليَس ِلقاتِل املؤمِن توبٌة« -  3436
 (.171/ 7يوسف بن بحر ضعفه الدارقطني وغيره. وفي ترجمته أخرجه ابن عدي ) # اإليماء:  

 
 عن عبد هللا ]بِن عمَر قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل[:  -  3437

 يَدي  »إنَّ أوَل ما َيكُم هللاُ فيِه يوَم القيامِة الدماُء، يُؤتى ابملقتوِل وهو حامٌل رأَسه بيِده َتشخُب أوداُجه دماً، حَت يقَف بنيَ 
، قتَلين فالٌن، فيقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: لُيدَع فالٌن، فيأيت  اجلباِر عزَّ وجلَّ، فيقوُل عزَّ وجلَّ وهو أعلُم: مَ  ن قتلَك؟ فيقوُل: اي ربِّ

، أمَ  َرين  حَت يقَف بنَي يَدي اجلباِر، فيقوُل هللاُ: أنَت قتلَت هذا؟ فيقوُل: نَعم، فيقوُل هللاُ له وهو أعلُم: وملَ؟ فيقوُل: اي ربِّ
وَن«، فالٌن، فيقوُل هللاُ له: َتعسَت، فَهوى يف  جهنَم مثاننَي خريفاً، واخلريُف مثانوَن عاماً، ويوُم تلَك األعواِم كألِف َسنٍة مما تعدُّ

   . قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »هذا املأموُر، فكيَف اآلِمُر!« يُرددها ثالاثً 
 نصر مجهول[. # اإليماء: ]

 
 . عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم أقاَد ِمن َخدشٍ  -  3438

 ( وقال: وهو منكر.378/  5أخرجه ابن عدي في ترجمة عطاف )# اإليماء:  
 

َل ديَنه فاقُتلوه« -  3439  . عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن بدَّ
 موسى بن محمد[.  موضوع بهذا اإلسناد، آفته# اإليماء: ]

 
عن ابِن عمَر رضي هللاُ عنه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ملَّا رجَم ماعزًا قاَل: »اجَتنبوا هذه القاذورَة اليت   -  3440

   .، فَمن َأملَّ فلَيسترْت بسرِت هللِا َتعاىل وال يعوُد« -يَعين الزِّان   -هَنى هللاُ سبحانَه وَتعاىل َعنها 
 إسناده صحيح[  # اإليماء: ]

 
اأَلمِة، فقاَل: مها فاِسقاِن يف كتاِب هللِا  عن احلسِن قاَل: سألُت ابَن عمَر ابألبطِح عن قاذِف احلُرِة وقاذِف  -  3442

ُر قاذُف اأَلمِة إىل يوِم القيامةِ  نِة، ويؤخَّ    .املنزِل، ُُيلُد قاذُف احلُرِة ابلسُّ
 بحر بن كنيز ضعيف.# اإليماء: 

 
القضاِء؟ كاَن أبوَك يَقضى على عهِد رسوِل هللِا عن عبد هللا بِن عمَر قاَل: قاَل يل عثماُن بُن عفاَن: ما مَينعَك ِمن  -  3444

صلى هللا عليه وسلم، فقلَت: لسُت َأان كَأب، ولسَت أنَت كالنيبِّ صلى هللا عليه وسلم، كاَن َأب إذا َأشكَل عليه القضاُء 
 عليه وسلم، فإذا َأشكَل على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم سأَل جربيَل عليه السالُم.سأَل النيبَّ صلى هللا 
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ما َأرجو ابلقضاِء وقد مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن َقضى جبهالٍة أو تكلََّف لقَي هللَا كافرًا، وَمن َقضى  
جتهاٍد وفقٍه واجتهاٍد وفقٍه فذلَك ال له وال عليِه«، فقاَل عثماُن رضي هللاُ  فحاَف ُمتعمدًا لقَي هللَا كافرًا، وَمن َقضى بنيٍة وا

َث ُقضاتِنا فُتفِسَدهم َعلينا    .عنه: فإيّنِ أحبُّ أال حتدِّ
 ( لعبد بن حميد من وجه آخر عن ابن عمر بنحوه. 4875/ 5544(، واإلتحاف )2173ونسبه في المطالب )إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
 . عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن يردُّ الَيمنَي على صاحِب احلقِّ  -  3446

(: وفيه محمد بن مسروق ال يعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. وضعفه األلباني في 209/ 4قال الحافظ في التلخيص )# اإليماء: 
 (. 2642اإلرواء )

 
َر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »طعاُم الواحِد كايف االثننِي، وطعاُم االثننِي كايف  عن انفٍع، عن ابِن عم -  3448

   .األربعِة«
 إسناده واه. # اإليماء: 

 
 .عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »طعاُم البخيِل داٌء، وطعاُم الكرمِي شفاٌء« -  3449

 : موضوع.(3824الضعيفة ) # السلسلة
 

عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الوليمُة حقٌّ، فَمن مل ُُيْب فقد َعصى هللَا ورسوَله، وَمن   -  3450
   .دخَل على غرِي دعوٍة دخَل سارقاً وخرَج ُمغريًا«

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

ا يشمُّ السباُع« -  3451    . عن ابِن عمَر، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه كرَه شمَّ الطعاِم، وقاَل: »إمنَّ
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
 . عن ابِن عمَر قاَل: رأيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أيكُل القثاَء ابلرطبِ  -  3453

 (: إسناده تالف.984)  # الروض البسام 
 

 .عن سعيِد بِن ُجبرٍي قاَل: ُسئَل ابُن عمَر عن اجلراِد فقاَل: ُكنا نَقليِه ابلسمِن والزيتِ  -  3454
 إسناده صحيح[. # اإليماء: ]

 
بِن عمَر قاَل: إنَّ نفراً قِدموا على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فأسَلموا، فسأَلوا رسوَل هللِا صلى  عبد هللاعن  -  3458

سلم عن أشياَء ِمن أمورِهم، فَخرجوا حَت إذا كانوا بعقبِة ِمىن ذَكروا شراابً هلم َفقالوا: َنسينا َأن نسأَل رسوَل هللِا  هللا عليه و 
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صلى هللا عليه وسلم عن شراٍب لنا ببالِدان ال يصلُح لنا غريُه، قَالوا: فرجَع رجٌل ِمنهم فانَتهى إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه 
 َأصحاب َنسوا يسألوَنَك عن شراٍب هلم ببالِدهم ال يصلُح هلم غريُه، وإنَّ أرَضنا أرٌض ابردٌة، وإنَّ أرَضنا  وسلم فقاَل: إنَّ 

ٌة، وإانَّ قوٌم حنرُث فال نَقوى على أعمالِنا إال به، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أُيسكُر؟« قاَل: نَعم،   أرٌض حمُِمَّ
«، قاَل: فاكَتفى الرجُل مبا قاَل، قاَل: فرجَع فأخرَبَهم مبا قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم،  قاَل: »كلُّ مسكٍر حرامٌ 

 َفقالوا: إانَّ ال نراَك أخربَت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم مبا يُدخُل َعلينا ِمن الّرِفِق. 
َنسينا َأن نسأَلَك عن شراٍب لنا   سلم َفقالوا: اي رسوَل هللِا، إانَّ قاَل فرَجعوا ِبمجِعهم حَت انَتهوا إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه و 

ٌة، قاَل: »ما هو؟« قَالوا: املزُر، قاَل: »أيُ  سكُر«،  ببالِدان ال يصلُح لنا غريُه، وإنَّ أرَضنا أرٌض ابردٌة، وإنَّ أرَضنا أرٌض حمُِمَّ
نيا  إال سقاُه هللاُ يوَم القيامِة ِمن طينِة اخلَباِل، قَالوا: نَعم، قاَل: »كلُّ مسكٍر حراٌم، إنَّ على هللِا حتماً أن ال َيشرهَبا أحٌد يف الدُّ

 . وهل َتدري ما طينُة اخلَباِل؟ قاَل: َعرُق أهِل الناِر« 
 إسناده ضعيف، وأصل الحديث صحيح[. # اإليماء: ]

 
ِء ذهٍب أو  بِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن شرَب يف إان عبد هللابِن مطيٍع، عن  عبد هللاعن  -  3461

ا ُُيرِجُر يف بطِنِه انَر جهنَم«  .فضٍة أو إانٍء فيه شيٌء ِمن ذلَك فإمنَّ
 اإلسناد ضعيف لحال الجاري، ولجهالة حال زكريا وإبراهيم[. ] # اإليماء:

 
عن خصيٍف قاَل: ُأيَت انفٌع بقدٍح فيه حلقٌة ِمن فضٍة فَأىب َأن يشرَب، فقيَل له يف ذلَك، فقاَل: كاَن ابُن عمَر   -  3462

يكرُه َأن يشرَب يف إانٍء فيه فضٌة بعَدما مسَع رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يَنهى عن الشرِب يف آنيِة الذهِب والفضِة، وعن  
 .أو خيطٌ  الثوِب فيه حريٌر: َعَلمٌ 

 صدوق سيء الحفظ خلط بأخرة   عبد الرحمنخصيف بن # اإليماء:  
 

َفُس يف اإلانِء ثالاثً َأهنأُ وَأمرأُ وأَبرُأ« -  3463  . عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الن َّ
 ( من فعل النبي صلى هللا عليه وسلم أنه كان يتنفس في اإلناء ثالثًا. 81/  5وهو في المجمع ) منكر بهذا اإلسناد[.] # اإليماء:

 
لِو وطوِل الرِّشاِء وصغِر اجلدوِل« -  3464    .عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الربكُة يف صغِر الدَّ

 : موضوع.(3378الضعيفة ) # السلسلة
 

 نقيَقها  عن ابِن عمَر رضي هللاُ عنهما قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن قتِل الضفادِع، وقاَل: »إنَّ  -  3466
 . تسبيٌح«

 إسناده ضعيف، وهو منكر[. ] # اإليماء:
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عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ساَق غنماً مث قاَل: »إْن ضحيَت فضحِّ بَسمنٍي، وإْن أكلَت أكلَت   -  3467
 .طيباً، واحتِفْر للدِم َحفريًا فإنَّه قرابٌن«

 سنده ضعيف لضعف ابن سماعة[. ]  # اإليماء:
 

ي ابملدينِة ابجلزوِر،   -  3468  . وابلكبِش إذا مل يكْن جزورٌ عن ابِن عمَر قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيضحِّ
 عبد هللا بن نافع ضعيف.# اإليماء: 

 
 . عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الَعقيقُة عن الغالِم شااتِن، وعن اجلاريِة شاٌة«  -  3469

 أبو كرز هو عبد هللا بن كرز له عن نافع مناكير، وقد أخطأ في رفعه[. ] # اإليماء:
 

   .عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أذََّن يف ُأذِن احلسِن واحلسنِي رضي هللاُ عنهما حنَي ُولدا -  3470
 (: إسناده تالف. 1219)  # الروض البسام

 
عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال ُتكرِهوا َمرضاكم على الطعاِم والشراِب، فإنَّ هللَا عزَّ   -  3471

 .وجلَّ يُطعُمهم وَيسقيهم«
 (.727الصحيحة ). محمد بن الوليد اليشكري هذا منكر الحديث[. والحديث حسنه األلباني بطرقه وشواهده في ..منكر] # اإليماء:

 
اٍم،   -  3472 عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إْن كاَن يف شيٍء مما َتداووَن شفاٌء ففي َشرطِة حجَّ

 . أو شربِة عسٍل، أو كيٍة ُتصيُب أملاً، وما أحبُّ َأن َأكتوَي«
 إسناده ضعيف[.  ] # اإليماء:

 
بِن عمَر، أنَّ أمساَء بنَت ُعميٍس أَتت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم وهلا ابٌن ِمن أب بكٍر وابٌن ِمن   عبد هللاعن  -  3474

   . «جعفٍر، فقالْت: اي رسوَل هللِا، إيّنِ أخاُف على ابِن أخيَك أفَأرقيِه؟ قاَل: »نَعم، فلو كاَن شيئاً يسبُق القَدَر سَبقْته العنيُ 
   إسناده ضعيف.# اإليماء: 

 
   .عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إزرُة املؤمِن ِإىل أَنصاِف ساقَيِه« -  3477

 إسناده حسن[. ] # اإليماء:
 

ا   عبد هللاأنَّه قاَل: بعثَ ْتين أمساُء بنُت أب بكٍر إىل  عبد هللاعن  -  3478 بِن عمَر رضي هللاُ عنهم، فقالْت يل: اذكْر له أهنَّ
  عبد هللابلَغها عنَك أنَك تَنهى عن لبِس احلريِر، وعن صوِم رجٍب، وعن ركوِب اأُلرجواِن. قاَل: فأَتيُته برسالِتها، قاَل: فقاَل 
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احلريِر فإنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم  وأمَّا لبُس بُن عمَر: ما َأهنى عن صوِم الدهِر كلِّه، وكيَف َأهنى عن صوِم رجٍب! 
نيا مل يلبْسُه يف اآلخرِة«،   قاَل: »َمن لبَس احلريَر يف الدُّ

عبد  ، فُأيَت به، فنظرُت فإذا ميسرتُه أرجواٌن، قاَل: فقاَل: هذا رحُل عبد هللاواأُلرجواُن قاَل لغالٍم له أو جلاريٍة له: ائِتين برحِل 
 األرجواُن.  هللا

، قاَل: فدعْت أمساُء بذراعٍة ِمن سيجان، فإذا لَبنَ ُتها وَأذرارُها وَأكفاُفها ِمن ديباٍج، قالْت  عبد هللا: فأتيُت أمساَء برسالِة قالَ 
 أمساُء: هذه ذراعُة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، َأفحريٌر هذا َأم ال؟

 أنه جعله من حديث ابن عمر، عن عمر عن النبي صلى هللا عليه  يعقوب بن عطاء ضعيف. والحديث في الصحيح بنحوه إال # اإليماء: 
 . وسلم

 
، أنَّ امرأًة ِمن عبدِ  -  3479 القيِس سأَلت ابَن عمَر عن اجلراِد، فقاَل: ُكنا أنُكُله، وسألَْته عن الذهِب   عن عليٍّ البارقيِّ

نَلبُسُه، وسألَْته عن اجلنِب فقاَل: ما صنَع املسلموَن ألهِل الكتاِب فُكْلُه،  فقاَل َأكرُه للرجاِل، وسألَْته عن احلريِر فقاَل: ال 
نيا مل  يلَبْسُه  فقالْت: أشيٌء ِمن كتاِب هللِا أو مسعَتُه ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ قاَل: ُكنا نتحدُث أنَّه َمن لبَسُه يف الدُّ

 يف اآلخرِِة. 
( من طريق علي البارقي مختصرًا: أفتني في الحرير؟ قال: نهى عنه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  5308هو عند النسائي )# اإليماء: 

 ( 7924وانظر المسند الجامع )
 

ا انقطَع ِشسُع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فَيمشي يف نعٍل واحدٍة حَت ُيصلَحها أو   -  3483 عن ابِن عمَر قاَل: رمبَّ
   .ُتصلَح له

 إسناده تالف.# اإليماء: 
 

عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »نوُمَك على السريِر ِبرًا بوالَديَك ُتضحُكهما  -  3485
 .وُيضحكاِنَك أفضُل ِمن جهاِدَك ابلسيِف يف سبيِل هللِا عزَّ وجلَّ«

 (: منكر.6274الضعيفة ) # السلسلة 
 

بِن ديناٍر، عن ابِن عمَر قاَل: ُسئَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: أيُّ العباِد أفضُل وأحبُّ إىل هللِا عزَّ   عبد هللاعن  -  3489
روِر على املؤمِن«.   وجلَّ؟ قاَل: »أَنفُع الناِس للناِس، إنَّ ِمْن أفضِل األعماِل ِإْدخاُل السُّ

 . قاَل: »أَنفُع الناِس للناِس« وروايُة بكِر بِن خنيٍس خمتصرٌة: ُسئَل: َمن خرُي الناِس؟
 خنيس بن بكر ضعيف، وزهير بن عباد يخطئ ويخالف.  # اإليماء:  
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بِن ديناٍر، عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رجٌل: اي رسوَل هللِا، أيُّ األعماِل أحبُّ إىل هللِا عزَّ وجلَّ؟ قاَل:   عبد هللاعن  -  3490
 »سروٌر تدخُله على مسلٍم، أوُكربٌة تكِشُفها عنه يف َديٍن َتقضيِه عنه، أو جوٌع تطرُدُه عنه«. 

 داود وسكين متروكان. # اإليماء: 
 

ناٍر، عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ألْن َأمشَي مع أٍخ يل يف حاجٍة  بِن دي عبد هللاعن  -  3491
أحبُّ إيلَّ ِمن َأن أعتكَف شهرًا يف َمسجدي هذا، وَمن َمشى مع َأخيه املسلِم يف حاجٍة حَت يَقضَيها ثبََّت هللاُ قدميِه يوَم  

 .تزوُل األقداُم«
 داود وسكين متروكان. # اإليماء:  

 
 .بِن عمَر: قاَل رسوُل هللِا: »َمن َقضى ألخيِه املسلِم حاجًة يف غرِي معصيٍة كاَن كَمن خدَم هللَا عمَرُه« عبد هللاعن  -  3494

 (: وهذا إسناد هالك.176/ 2الضعيفة ) # السلسلة 
 

عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كاَن ُوْصلًة ألخيِه املسلِم إىل ذي سلطاٍن يف منفعِة   -  3495
 .برٍّ أو تيسرِي عسٍر ُأعنَي على إجازِة الصراِط يوَم َدحِض األقداِم«

 . حاتم: كان يكذبأبو بن هشام بن الغاز قال  عبد الوهاب# اإليماء: 
 

بِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَد مكفوفاً َأربعنَي   عبد هللاعن حممِد بِن املنكدِر، عن  -  3499
   .خطوًة ُغفَر له ما تقدَم ِمن ذنِبه«

 حاتم.  أبو أحمد بن حنبل و  الملك كذبهعبد محمد بن # اإليماء: 
 

رسوِل هللِا فمرَّ َعلينا رجٌل، فقاَل رجٌل: اي نيبَّ  بِن عمَر، عن أبيِه رضَي هللاُ عنه قاَل: ُكنا عنَد   عبد هللاعن سامِل بِن  -  3501
ل َتدري ما  هللِا، إيّنِ ُأِحبُّ َهذا يف هللِا تبارَك وَتعاىل، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َأعَلْمَتُه ذلَك؟« قاَل: ال، قاَل: »فهَ 

، قاَل: »اذهْب فَأعِلْمُه وَسْلُه عن امِسِه«، قاَل: فذهَب ِإليه الرجُل فَأعلَمُه ذلَك وسأََله عن امِسِه، فقاَل  امسُُه؟« قاَل: ال
ى هللا  الرجُل: أحبََّك الذي َأحبَ ْبتين فيه، فرَجَع إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فأخرَبَه ابلذي قاَل وردَّ عليِه، فقاَل: النيبُّ صل

 . جبْت«عليه وسلم: »وَ 
   .إسناده ضعيف[] # اإليماء:

 
عن جماهٍد قاَل: كنُت مع ابِن عمَر فسلََّم عليه رجٌل فقاَل: كيَف أنَت اي جماهُد؟ فقاَل ابُن عمَر: تعرفُُه؟ قلُت:   -  3502

: كنُت مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فسلََّم عليِه رجٌل فقاَل: وكيَف عبد هللانَعم، قاَل: ما امسُه؟ قلُت: ال َأدري، فقاَل 
فقلُت: خبرٍي، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »تعرفُه«، فقلُت: نَعم، قاَل: »ما امسُه؟« قلُت: ال َأدري،  ؟ عبد هللاأنَت اي 
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فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليَس هذه ابملعرفِة، ولكنَّ املعرفَة َأن تعرَف امَسه واسَم أبيِه، فتعوُدُه إذا مرَض،  
 وُتشيُع جنازَته إذا ماَت«. 

( من طريق  401داود في المراسيل )أبو  ( للطبراني بنحوه. وعباد بن كثير البصري متروك. وأخرجه 186/  8نسبه في المجمع )اإليماء:  #
 ابن أبي نجيح عن مجاهد مرساًل مختصرًا. 

 
؟« قلُت: اي عبد هللاعن انفٍع، عن ابِن عمَر قاَل: رآين النيبُّ صلى هللا عليه وسلم وأان أتلفُت فقاَل يل: »ماَلَك اي  -  3503

  رسوَل هللِا، رجٌل أحببُته فَأان أطلُبه، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا َأحببَت رجاًل فاسأَْله عن امِسه واسِم أبيهِ 
 . ه، فإْن مرَض ُعدَته، وإْن كاَن يف حاجٍة َأعنَته، وإْن كاَن غائباً حفظَته يف أهِله«وعشريتِه ومنزلِ 

  ضعيف جدًا. (: 1725الضعيفة ) # السلسلة
 

عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »األرواُح جنوٌد جمندٌة، فما كاَن يف هللِا عزَّ وجلَّ ائتلَف،  -  3505
فإذا َفعلوا   وما كاَن يف غرِي هللِا اختلَف، يوشُك َأن َيطُمَّ اجلهُل، وخُيَْزَن العلُم، ويتواصَل الناُس ِبَلسَنِتهم، ويتباَعدوَن بقلوهِبم،

   .ذلَك طبَع هللاُ على قلوهِبم ومسِعهم وأَبصارِهم«
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
 .عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الرجَل لَيبلُغ حُبسِن ُخلِقه درجَة الصائِم القائِم« -  3506

 (.795ابن عمر. وأورده األلباني في الصحيحة ) الملك منعبد (: إسناده جيد إن ثبت سماع 1072)  # الروض البسام 
 

 . عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »سوُء اخللِق شؤٌم« -  3507
 ضعيف. :(792) الضعيفة # السلسلة

 
يبِة املسلِم،  عن ابِن عمَر قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ ِمن حقِّ إجالِل   -  3508 هللِا إكراَم ذي الشَّ

   .وحسَن رعايِة القرآِن ِلَمن اسرَتعاُه، وطاعَة اإلماِم املقسِط«
عن عطاء وغيره من الثقات ما ال يشبه حديث  ( وقال فيه: منكر الحديث، ينفرد 8/ 3أخرجه ابن حبان في ترجمة مسلم بن عطية )# 

 األثبات. 
 

 . عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »جَتاَوزوا يف عقوبِة َذوي اهليئاِت«  -  3509
 (: وهذا إسناد جيد. 638الصحيحة ) # السلسلة 

 
، عن  -  3510 بِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن لبَس الصوَف   عبد هللاعن كثرِي بِن مرَة احلضرميِّ

  وانتعَل املخصوَف وركَب محارَه وحلَب شاَته وأكَل معه عيالُه فقد حنَّى هللاُ عزَّ وجلَّ ِمنه الِكرْبَ، أان عبٌد ابُن عبٍد، أجلسُ 
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يه وسلم مل يطرْق طعاماً إال وهو جاٍث على ركبتيِه، »إيّنِ قد ُأوحي  ِجلسَة العبِد، وآكُل أكَل العبِد«. إنَّ النيبَّ صلى هللا عل 
، وَمن  إيلَّ َأن تواَضعوا وال يَبغي أحٌد على أحٍد، إنَّ يَد هللِا عزَّ وجلَّ مبسوطٌة يف َخلِقه، فَمن رفَع نفَسه وضَعه هللاُ عزَّ وجلَّ 

 ألرِض شربًا يَبتغي به سلطاَن هللِا عزَّ وجلَّ إال كبَّه هللاُ عزَّ وجلَّ«.وضَع نفَسه رفَعه هللاُ عزَّ وجلَّ، وال مَيشي امرٌؤ على ا
 . قاَل يف حديِث السكِن: ويف غرِي هذا احلديِث: »وسلطاُن هللِا عزَّ وجلَّ يف األرِض كتابُه وُسنُة نبيِّه صلى هللا عليه وسلم«

 (: إسناده تالف. 1111)  # الروض البسام
 

عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يَقولنَّ َأحدُكم أَلخيِه قبََّح هللاُ وجَهَك، ووْجَه َمن   -  3515
 . ُيشبُه وجُهُه وجَهَك، فإنَّ هللَا خلَق آدَم على صورتِِه«

 بن عبد الرحمن وهو كذاب[.  عبد هللاسنده موضوع، فيه ]  # اإليماء:
 

عِر حكمًة« -  3516  .عن ابِن عمَر رضي هللاُ عنهما، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ ِمن الشِّ
 إسناده ضعيف، والحديث صحيح[. ] # اإليماء:

 
بِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن لطَم وجَه عبِدِه فإنَّ كفارَته عتُقه، وَمن   عبد هللاعن  -  3517

 .عذابَه، وَمن اعتذَر إىل هللِا عزَّ وجلَّ قبَل هللاُ عذرَه«مَلَك لسانَه سرَت هللاُ عورَته، وَمن كفَّ غضَبه وقَاه هللاُ 
   له[.إسناده ضعيف، وصح منه أو # اإليماء: ]

 
عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم دخَل على قوٍم فَطَرحوا له ِوسادًة فلم ُيلْس عليها، ومل ُيلْس  -  3519

 . عليها أحدٌ 
 رجاله ثقات. # اإليماء:  

 
اًل، فقاَل:  عن ابِن عمَر قاَل: جاَء رجٌل إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: إيّنِ مررُت فرأيُت مع بناِتَك رج -  3520

 »لعلَّه َأخوهنَّ ابُن أب هالَة«. 
 

بِن عمَر، عن أبيه قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إذا أراَد حاجًة شدَّ يف ُأصبِعِه خيطاً   عبد هللاعن سامِل بِن  -  3522
 َيستذكُر به. 
 باطل[.  حديث موضوع# اإليماء: ]
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 عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الربكُة يف ثالٍث: يف الفرِس، واملرأِة، والداِر«.  -  3523
بلفظ:  # اإليماء: أخرجه البخاري ومسلم من حديث سالم وحده، وفي مواضع مقرونًا بأخيه حمزة، عن أبيهما، عن مالك وغيره، عن الزهري 

 .(8022مع )الشؤم في ثالث وانظر المسند الجا 
 

 . عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم مسَع كلمًة فأعجبْتُه، فقاَل: »أَخْذان فأَلَك ِمن قبل« -  3524
 إسناده ضعيف، والحديث صحيح[.  ] # اإليماء:

 
 . عن ابِن عمَر قاَل: هُنينا َأن ندخَل على املُِغيباتِ  -  3527

 الحديث منقطع[. ] # اإليماء:
 

عن جماهٍد، عن رجٍل ِمن أصحاِب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أراُه ابَن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه   -  3529
 .هَنى أن َُيرََّش بنَي البهائمِ 

( من طريق مجاهد عن ابن عباس، ومن طريق مجاهد مرساًل، انظر المسند 1708الحفظ. والحديث عند الترمذي )شريك سيئ # اإليماء:  
 (.6700الجامع )

 
   . حَت َيستأذنَه« عن ابِن عمَر قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إذا زاَر أحدُكم َأخاُه فال يقومُ  -  3532

 (: هذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون. 182الصحيحة ) # السلسلة
 

 . بِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »العاقُل الذي عقَل عن هللِا أمَره« عبد هللاعن  -  3533 
 عباد كثير متروك، وداود بن المحبر أسوأ حااًل منه. # اإليماء:  

 
بِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ذاكُر هللِا يف الغاِفلنَي مثُل الذي يُقاتُل عن   عبد هللاعن  -  3536

قاَل َيىي بُن   -الفارِّيَن، وذاكُر هللِا يف الغاِفلنَي مثُل الشجرِة اخلضراِء يف وسِط الشجِر الذي قد حتاتَّ ورقُه ِمن الصَّريِد 
قاَل: فالفصيُح بنو آدَم   -، وذاكُر هللِا يف الغاِفلنَي يَغفُر هللاُ له بعدِد كلِّ فصيٍح وأعجم- الشديدَ سليٍم: يعين ابلصَّريِد الربدَ 

   .وذاكُر هللِا يف الغاِفلنَي يُعّرِفُه هللاُ عزَّ وجلَّ مقعَده ِمن اجلنِة« -واألعجُم البهائمُ 
 ضعيف جدًا.  (: 671الضعيفة ) # السلسلة

 
عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »يقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: اي ابَن آدَم، اذُكْرين ِمن أوِل النهاِر  عن ابِن عمَر،  -  3537

 . ساعًة وِمن آخِر النهاِر ساعًة أغفْر لَك ما بنَي ذلَك إال الكبائَر، أو تتوَب ِمنها« 
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
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وجلَّ إذا َأراَد أْن َيستجيَب  عن ابِن عمَر رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ  -  3538
 . لعبٍد أِذَن له ابلدعاِء«

 ... (: محمد بن مسعدة ذكره ابن عساكر في التاريخ ولم يحك فيه جرحًا أو تعديالً 1601)  # الروض البسام
 

، عن ابِن عمَر قاَل: أُلحدثنَّكم حبديٍث لو أيّنِ مل أمسْعه من رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم إال   -  3540 عن عطاٍء اخلراسايّنِ
شَر  مرًة أو مرتنِي أو ثالاثً حَت بلَغ سبعاً مل ُأحدْثكم به: »َمن قاَل سبحاَن هللِا وحبمِدِه أُثبتْت له عشُر حسناٍت، وَمن قاهَلا ع

  بتْت له مئُة حسنٍة، وَمن قاهَلا مئَة مرٍة أُثبتْت له ألُف حسنٍة، وَمن زاَد زاَده هللاُ، وَمن استغفَر غفَر هللاُ له، وَمن أعانَ مراٍت أُث
على خصومٍة بظلٍم فقد ابَء بغضٍب ِمن هللِا حَت ينزَع، وَمن حالْت شفاعُته دوَن حدٍّ ِمن حدوِد هللِا فقد ضادَّ هللَا يف حكِمه،،  

قذَف مؤمناً أو مؤمنًة ُحبَس يف طينِة اخلَباِل حَت أييتَ ابملخرِج، وَمن ماَت وعليه َديٌن ُأخَذ ِمن حسناتِه، ليَس مثَّ ديناٌر   وَمن
 وال درهٌم«.

ن قاَل ويف روايِة أب يعلى: عن عطاٍء اخلراسايّنِ قاَل: مسعُت ابَن عمَر يقوُل: مسعَت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »مَ 
شَر  سبحاَن هللِا واحلمُد هلِل وال إلَه إال هللاُ وهللاُ أكرُب كتَب هللاُ عزَّ وجلَّ له بكلِّ واحدٍة ِمنها عشَر حسناٍت، ورفَع له ع

   .. «.درجاٍت، وَمن زاَد زاَده هللاُ، وَمن حالْت شفاعُته
 إسناده ضعيف[.  ] # اإليماء:

 
نيا تولْت عينِّ  -  3541 عن ابِن عمَر قاَل: أَتى رجٌل إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وأان عنَده فقاَل: اي نيبَّ هللِا، إنَّ الدُّ

وَأدبرْت، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »فأيَن أنَت عن صالِة املالئكِة وتسبيِح اخلالئِق وبه يُرزقوَن!« قاَل: وما هو اي  
  ؟ قاَل: »اي ابَن عمَر، ُقل حنَي يطلُع الفجُر إىل صالِة الغداِة: سبحاَن هللِا وحبمِده، سبحاَن هللِا العظيِم، أستغفُر هللَا،نيبَّ هللاِ 

نيا صاغرًة راغمًة، وُخلَق ِمن كلِّ كلمٍة ِمنها مَلٌك يسبُح هللَا عزَّ وجلَّ إىل يوِم القيامِة لَك ثوابُ     . ه«مئَة مرٍة أْتتيه الدُّ
 ( وقال: وهذا باطل. 177/  1ذكره الذهبي في ترجمة إسحاق بن إبراهيم الطبري )# اإليماء: 

 
املُبنُي مئَة مرٍة استجلَب له عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل ال إلَه إال هللاُ احلقُّ  -  3542

   . َوحشِة القرِب، واستقرَع هبا ابَب اجلنِة«الِغىن، وَأِمَن ِمن الفقِر، وَأِمَن ِمن 
 (.97/ 1حديث باطل، قاله الذهبي في ترجمة أحمد بن دهثم ) # اإليماء: 

 
بَن ُعمَر أو َعمرو أخرَبه أنَّه مسَع رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َخصلتاِن ال   عبد هللاعن السائِب، أنَّ  -  3543

مها اي َرسوَل    َُيافُظ عليهما عبٌد مسلٌم يف يوِمِه وليَلِتِه إال أدخلْتُه اجلنََّة، ومها َيسرياتِن، وقليٌل َمْن َُياِفُظ عليها«، قَالوا: وما
يف ُدِبِر كلِّ صالٍة عشرًا، وَيمُد عشرًا، ويُهلُِّل عشرًا، فتلَك ثالثوَن، وهي مَخسوَن ومئٌة يف يوِمِه   هللِا؟ قاَل: »َتسبيُح العبدِ 

اً وثالثنَي  وليَلِتِه، فهي عنَد هللِا تعاىل ألٌف ومخُسِمئِة حسنٍة، وُيسبُح ثالاثً وثالثنَي َتسبيحًة، وَيمُد ثالاثً وثالثنَي، ويُكرُب أربع
ئٌة، وهي عنَد هللِا تعاىل ألُف حسنٍة، فذلَك أَلفان ومخُسِمئٍة، فال َيُضرُّ أحدَكم َأْن ُيصيَب يف يوِمِه وليَلِتِه أَلفنَي تكبريًة، فتلَك م
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َرُه  ومخَسِمئِة سيئٍة«، قَالوا: اي رسوَل هللِا، وَما لنا ال حناِفُظ على ذلَك؟ قاَل: »إنَّ أحدَكم إذا َقضى صالَتُه أاتُه الشيطاُن ف  ذكَّ
 حواِئَجُه، فيقوُم قبَل َأْن يقوهَلا، فإذا َأوى إىل ِفراِشِه أاتُه فََأهلاه عنه حَت يناَم«. 

بن عمرو بن العاص من غير شك، وانظر المسند الجامع  عبد هللاهو في السنن من طريق عطاء بن السائب، عن أبيه، عن # اإليماء: 
(8369 ) 
 

يبَّ صلى هللا عليه وسلم عن مقاليِد السمواِت واألرِض، فقاَل: »مقاليُد  عن ابِن عمَر، أنَّ عثماَن سأَل الن -  3544
الظاهِر  السمواِت واألرِض ال إلَه إال هللاُ، وهللاُ أكرُب، وسبحاَن هللِا وحبمِده، وَأستغفُر هللَا، ال قوَة إال ابهلِل األوِل واآلخِر و 

هَلا حنَي يصبُح وحنَي مُيسي كاَن له هبا ستُّ خصاٍل، أوُل خصلٍة َُيرُس والباطِن، بيِده اخلرُي وهو على كلِّ شيٍء قديٌر، َمن قا
احلوِر العنِي،  ِمن إبليَس وجنوِده، والثانيُة له قنطاٌر يف اجلنِة، والثالثُة يُرفُع درجًة يف اجلنِة، والرابعُة يزوُِّجه هللاُ عزَّ وجلَّ ِمن 

يكوُن له هبا كأجِر َمن قرَأ القرآَن والتوراَة واإلجنيَل، وله أيضاً اي عثماُن أجُر َمن  واخلامسُة َيضُرها اثنا عشَر مَلكاً، والسادسُة 
   .حجَّ واعتمَر حجًة متقبَّلًة وعمرًة ُمتقبلًة، فإْن ماَت يف يوِمه وليلِته طُبَع بطابِع الشهداِء«

 أرى. ذكره الذهبي في ترجمة مخلد أبي الهذيل وقال: هذا موضوع فيما # اإليماء: 
 

بِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »َمن أَتى سوقاً ِمن األسواِق  عبد هللا ، عن عبد هللاعن سامِل بِن  -  3545
ٍء شي فقاَل: ال إلَه إال هللاُ وحَده ال شريَك له، له امللُك وله احلمُد، َُيىي ومييُت، وهو حيٌّ ال ميوُت، بيِده اخلرُي وهو على كلِّ 

 قديٌر، َكتَب هللاُ له ألَف ألَف حسنٍة، وكفَر أو حَما عنه ألَف ألَف سيئٍة، وَبىن له بيتاً يف اجلنِة«.
بِن عمَر فقاَل: أال ُأخربَك مبا َأخربنيه أب عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه  عبد هللاويف روايِة حممِد بِن واسٍع قاَل: لقيُت ساملَ بَن 

 : »َمن دخَل السوَق فقاَل: ال إلَه إال هللاُ وحَده ال شريَك له، له امللُك وله احلمُد، َُييي ومُييُت، وهووسلم؟ قلُت: بلى، قالَ 
َع حيٌّ ال ميوُت، بيِده اخلرُي وهو على كلِّ شيٍء قديٌر، كتَب هللاُ عزَّ وجلَّ له ألَف ألَف حسنٍة، وحَما عنه ألَف ألَف سيئٍة، ورف

  .له ألَف ألَف درجٍة«
عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير ضعيف. وفي إسناد ابن بشران أزهر بن سنان ضعيف أيضًا. ويأتي بعده من طريق أخرى. وله اإليماء:  #

 ( ثم قال: وبالجملة فإن الحديث بمجموع هذه الطرق ال ينزل عن رتبة الحسن، وهللا. 1598طرق ذكرها في الروض البسام )
 

بِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن دخَل السوَق فقاَل: ال  عبد هللاعن زيِد بِن أسلَم، عن  -  3546
ألفا   إلَه إال هللاُ، وحَدُه ال شريَك له، له امللُك وله احلمُد، َُيىي ومييُت، بيِدِه اخلرُي وهو على كلِّ شيٍء قديٌر، حَمى هللاُ عنه

 . تَب له ألفا ألِف حسنٍة، وُبين له بيٌت يف اجلنِة«ألِف سيئٍة، وكُ 
 خارجة بن مصعب متروك. # اإليماء:  

 
بِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم خلاِله األسوِد بِن وهٍب: »أال ُأعلمَك كلماٍت َمن   عبد هللاعن  -  3548

يه أبدًا؟« قاَل: بلى اي رسوَل هللِا، قاَل: »ُقل: اللهمَّ إيّنِ ضعيٌف فَقوِّ يف رضاَك َضعفي، يُرِد هللاُ به خريًا يُعلِّْمهنَّ إاّيُه مث ال يُنس
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وُخذ إىل اخلرِي بناصَييت، واجَعل السالَم ُمنتهى ِرضائي، وبلِّغين برمحِتَك الذي َأرجو ِمن رمحِتَك، واجَعل يل ُودًا يف صدوِر  
   .الذيَن آَمنوا وعهدًا ِمنَك«

 متروك صاحب موضوعات[. عبد الرحمنإسناده المصنف واه، عنبسة بن  اإليماء: ]# 
 

عن انفٍع قاَل: ما جلَس ابُن عمَر رضَي هللاُ عنه جملساً إال تكلََّم فيه بكلماٍت، ُفسئَل عنهنَّ فقاَل: كاَن رسوُل هللِا  -  3549
: »اللهمَّ اغفْر يل ما َقدمُت وما َأخرُت، وما َأسررُت وما َأعلنُت، وما أَنت َأعلُم به ِمين،   صلى هللا عليه وسلم َيدعو هبنَّ

ِمن طاعِتَك ما حَتوُل به بَيين وبنَي معصيِتَك، وارزْقين ِمن خشيِتَك ما تُبلِّغين به رمحَتَك، وارزْقين ِمن اليقنِي ما   اللهمَّ ارزْقين 
نيا، وابرْك يل يف مَسعي وَبصري واجَعْلهما الوارَث ِمين، واجعْل أْثري على َمن ظَلمين، وانصْرين على  هُتوُن به عليَّ مصائَب الدُّ

ي وال وال جَتعْل ُمصَيبيت يف ِديين، والَمن َعادين،  نيا أكرَبَ مهِّ    .مبَلَغ ِعلمي« جَتعل الدُّ
 . ابن لهيعة فيه مقال مشهور# اإليماء: 

 
عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »هللاُ َأسرُّ بتوبِة عبدِه ِمن أحدِكم ُيُد ضالََّته ِبرٍض قفراَء   -  3550

 . اليت ال ماَء فيها«
 . بن أيوب السكوني ال يحتج به[ عبد الرحمن]إبراهيم بن محمد غير معتمد، و # اإليماء:  

 
   .عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الندُم توبٌة« -  3551

 (: إسناده تالف.  1697)  # الروض البسام
 

بِن عمَر بِن اخلطاِب، أنَّه مسَع رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ُتوبوا إىل ربِّكم عزَّ وجلَّ، فإيّنِ   عبد هللاعن  -  3552
 . أتوُب إىل هللِا َتعاىل كلَّ يوٍم مئَة مرٍة«

 .ى هللا عليه وسلمهو في الصحيحين من طريق عمرو بن مرة، عن أبي بردة قال: سمعت األغر يحدث ابن عمر قال: قال رسول هللا صل#  
 

عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه ضرَب على كتِف أب بكٍر وقاَل: »إنَّ هللَا لو شاَء َأن ال يُعصى  -  3553
 . ما خلَق إبليَس«

 (.1642صححه األلباني بطرقه في الصحيحة )# 
 

سلم: »إنَّ هذه القلوَب تصدأُ كما يصدأُ احلديُد«، قيَل: اي  عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه و  -  3554
 .رسوَل هللِا فما ِجالُؤها؟ قاَل: »تالوُة القرآِن«

 (: منكر من جميع طرقه.6096الضعيفة ) # السلسلة 
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عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اْقرؤوا القرآَن وَتعاَهدوه، فَوالذي نَفسي بيِده هلو أشدُّ   -  3555
ياً ِمن اإلبِل املُعقلِة إىل أوطاهِنا«    .تَ َفصِّ

 محمد بن شداد المسمعي ضعيف. # اإليماء: 
 

عن ابِن عمَر قاَل: ُسئَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: أيُّ األعماِل أفضُل عنَد هللِا؟ قاَل: »قراءُة القرآِن يف   -  3556
إنَّ  الصالِة، مث قراءُة القرآِن يف غرِي الصالِة، فإنَّ الصالَة أفضُل األعماِل عنَد هللِا وأحبُّها إليِه، مث الدعاُء واالستغفاُر، ف

، مث الصياُم فإنَّ هللَا يقوُل: الصومُ الدعاَء هو  ا ُتطفُئ غضَب الربِّ يل   العبادُة، وإنَّ هللَا َيبُّ املُِلحَّ يف الدعاِء، مث الصدقُة فإهنِّ
 . وَأان َأجزي به، والصياُم ُجنٌة للعبِد ِمن الناِر«

 [. منكر جدا هذا إسناد ] # اإليماء:
 

   .عن ابِن عمَر رضي هللاُ عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اجلداُل يف القرآِن كفٌر« -  3559
 إسناده شديد الضعف[. ] # اإليماء:

 
عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ جربيَل عليه السالُم ِإذا جاَء ابلَوحي كاَن أوُل ما  -  3560

: بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم«  .يُلقي عليَّ
 داود بن عطاء ضعيف.# اإليماء:  

 
ُ َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفي -  3564 ُكْم  عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن يقرأُ يف األنفاِل: }اآْلَن َخفََّف اَّللَّ

 [. 66َضْعًفا{ ]األنفال: 
قرَأ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف سورِة األنفال:   ( عن انفع موىل ابن عمَر قاَل:31احلطاب الرازي ) مشيخة ابن ويف 

ُ َعْنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفيُكْم َضْعًفا{، برفِع الضاِد ِمن ُضعٍف.  }اآْلَن َخفََّف اَّللَّ
 سالم بن سليمان ضعيف.# اإليماء: 

 
بَن ُأبٍّ َيشتدُّ قداَم النيبِّ صلى هللا عليه وسلم واحلجارُة تنكُبُه وهو يقوُل: اي   عبد هللاعن ابِن عمَر قاَل: رأيُت  -  3565

ُتْم َتْستَ ْهزِ  ا ُكنا خنوُض ونلعُب، والنيبُّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل له: }َأاِبَّللَِّ َوآاَيتِِه َوَرُسوِلِه ُكن ْ  . [65ُئوَن{ ]التوبة: حممُد، إمنَّ
 ألجل إسماعيل بن داود[.   إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
[، أيف 56عن أب سعيِد بِن رافٍع قاَل: سألُت ابَن عمَر عن هذه اآليِة: }ِإنََّك اَل هَتِْدي َمْن َأْحبَ ْبَت{ ]القصص:  -  3567

 . أب جهٍل وأب طالٍب نزلْت؟ قاَل: »نَعم«
 أبو سعيد بن رافع لم يوثق.# اإليماء:  
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بِن عمَر قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »قاَل يل جربيُل: اي حممُد، ما غضَب   عبد هللاعن  -  3568

( فَ َقاَل  23[، }َفَحَشَر فَ َناَدى )38ربُّك على أحٍد غضَبه على فرعوَن إذ قاَل: }َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغرْيِي{ ]القصص: 
ا أدرَكه الغرُق استغاَث وأقبلُت َأحشو فاُه خمافَة َأن ُتدرَكه الرمحُة«34، 23ْعَلى{ ]النازعات:  َأاَن رَبُُّكُم اأْلَ   .[، فلمَّ

 نصر مجهول[. ] # اإليماء:
 

َماُء اْنَشقَّْت ) -  3572 َا  1عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف قوِل هللِا عزَّ وجلَّ: }ِإَذا السَّ ( َوَأِذَنْت ِلَرهبِّ
[، قاَل: فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأان أوُل َمن تنشقُّ عنه األرُض، فأجلُس جالساً 2، 1َوُحقَّْت{ ]االنشقاق: 

فَيفتُح يل ابابً إىل السماِء حبياِل رْأسي حَت أنظَر إىل العرِش، مث يَفتُح يل ابابً ِمن حَتيت إىل األرِض السابعِة حَت أنظَر   يف َقربي، 
تها  إىل الثَّرى، مث يفتُح يل ابابً عن مَييين حَت أنظَر إىل اجلنِة ومنازِل َأصحاب، وإنَّ األرَض حتركْت حَتيت فقلُت هلا: ماَلِك أيَّ 

شيَء يفَّ، فذِلَك قوُل هللِا: }َوأَْلَقْت َما   ألرُض؟ قالْت: إنَّ ربِّ أَمَرين َأن أُلقَي ما يف َجويف وَأن َأُتلَّى، فأكون كما ُكنُت إذ الا
َا َوُحقَّْت{ ]االنشقاق: 4ِفيَها َوَُتَلَّْت )  ُتطيَع«.[، َأي: مسعْت وأطاَعْت، وُحقَّ هلا َأن تسمَع و 5، 4( َوَأِذَنْت ِلَرهبِّ

ْنَساُن{ ]االنشقاق:  }ايَ     .[، قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أان ذلَك اإلنساُن«6أَي َُّها اإْلِ
 سالم الطويل متروك.# اإليماء: 

 
عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأال َيستطيُع َأحدُكم َأن يقرَأ ألَف آيٍة يف كلِّ يوٍم؟«   -  3573

 .«قَالوا: اي رسوَل هللِا، وَمن َيستطيُع َأن يقرَأ ألَف آيٍة! قاَل: »أَما َيستطيُع َأحدُكم َأن يقرَأ: }َأهْلَاُكُم التََّكاثُ ُر{ 
 نده ضعيف، فيه عقبة بن محمد بن عقبة[. س]  # اإليماء:

 
أَي َُّها   الرَّكعتنِي قبَل الصبِح: }ُقْل ايَ عن ابِن عمَر قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم عشريَن ليلًة يقرأُ يف  -  3574

ُ َأَحٌد{.  اْلَكاِفُروَن{، و }ُقْل ُهَو اَّللَّ
ُ َأَحٌد{ تعدُل ثلَث القرآِن، و }ُقْل ايَ قاَل: ومسعُته يقوُل: »نِعمت  وراتِن مُها، }ُقْل ُهَو اَّللَّ أَي َُّها اْلَكاِفُروَن{ تعدُل ربَع   السُّ

 .القرآِن«
   داود األعمى وهو متروك الحديث[.أبو إسناده متروك، فيه نفيع بن الحارث ] # اإليماء:

 
 . عن انفٍع، عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »طلُب العلِم فريضٌة على كلِّ مسلٍم« -  3575

 اتهمه أحمد، وأحمد بن إبراهيم الموصلي منكر الحديث.  الملك األنصاري عبد محمد بن # اإليماء: 
 

 . عن جماهٍد، عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »طلُب العلِم فريضٌة على كلِّ مسلٍم« -  3576
  .روح وليث بن أبي سليم تكلم فيهما# اإليماء:  
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: فأيُّهم أشبُع؟  عن ابِن عمَر قاَل: ُسئَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: أيُّ الناِس أجوُع؟ قاَل: »طالُب العلِم«، قالَ  -  3577

 قاَل: »الذي ال يَبتغينه«. 
 : موضوع.(820الضعيفة ) # السلسلة

 
عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »فضُل العلِم خرٌي ِمن فضِل العبادِة، وِمالُك ِديِنكم   -  3578

   .الورُع، وفضُل العامِل على العابِد كَفضلي على أُميت«
 .روح وليث بن أبي سليم تكلم فيهما# اإليماء: 

 
ا الناُس عاملٌ أو ُمستمٌع، وسائُر الناِس مهٌج ال خرَي   -  3579 عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إمنَّ

 . فيه«
 سعيد بن مسلمة ضعيف، ونوح بن عمرو اتهم بسرقة حديث، وأبو المفضل الشيباني كان يضع الحديث للرافضة.  #
 

نِة حَت  عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسولُ  -  3580  هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن حفَظ على أُميت أربعنَي حديثاً ِمن السُّ
 . يُؤديَها كنُت له شفيعاً أو شهيدًا يوَم القيامِة«

 (. 99/ 10يعقوب بن إسحاق العسقالني متهم، ويحيى بن بكير تكلم في سماعه من مالك. وأورده األلباني في الضعيفة )# اإليماء:  
 

مل يْلَحقين ِمن أُميت أربعنَي بِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن نقَل عينِّ إىل َمن  عبد هللاعن  -  3581
   . حديثاً ُكتَب يف زمرِة العلماِء، وُحشَر يف مجلِة الشهداِء«

 ابن ودعان متهم، وفي إسناده مجاهيل.  # اإليماء: 
 

كينَة واحللَم، وتواَضعوا   -  3582 عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »تعلَّموا العلَم، وتعلَّموا للعلِم السَّ
 .ِلمن َتعلَّموَن ِمنه، وليتواضْع لكم َمن َعلَّمتم، وال َتكونوا ِمن جبابرِة العلماِء فال يقوُم علُمكم جبهِلكم«

 .تكلم فيه في إسناده غير واحد# اإليماء:  
 

عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل يف حجِة الوداِع: »نضََّر هللَا َمن مسَع َمقاَليت فلم يزْد فيها،   -  3583
   . فربَّ حامِل كلمٍة إىل َمن هو َأوعى هلا ِمنه«

 .]الوليد بن محمد الموقري متروك، وفي سويد بن سعيد كالم[# اإليماء:  
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 . عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »علٌم ال يُقاُل به ككنٍز ال يُنفُق ِمنه« -  3585

 .(: صحيح4023) صحيح الجامع# 
 

عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »سيكوُن ِمن أُميت قوٌم يَطلبوَن احلديَث فَينقلونَه ِمن بلٍد   -  3586
   .لٍد َيستطِعموَن به الناَس، أولئَك هم اللصوُص فاحَذروهم«إىل ب

 ( وقال: قال الخطيب: هذا باطل بهذا اإلسناد.56/  4ذكره الذهبي في ترجمة محمد بن النضر )# اإليماء: 
 

   . عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يقوُل يف ُخطبتِه: »أمَّا بعُد«، ويف كتِبه: »أمَّا بْعُد« -  3587
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
 . عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل يف ِديِننا برأِيِه فاقُتلوُه« -  3588

 . حديث موضوع(: هذا 117)  # الروض البسام
 

، أنَّه كتَب إىل  عبيد هللاعن  -  3589 استقَرْران فال  أمرُي فارَس على جنٍد: إانَّ قد بِن عمَر وهو  عبد هللابِن معمٍر القرشيِّ
عاَد  خناُف عدوَّان، وقد أَتى َعلينا سبُع ِسننَي وقد وَلْدان األوالَد، فكم صالتُنا؟ فكتَب إليه ابُن عمَر: إنَّ صالَتكم رَكعتنِي، فأ

 إليِه الكتاَب، فكتَب إليه ابُن عمَر: إنَّ صالَتكم رَكعتنِي، فأعاَد إليِه الكتاَب، فكتَب إليه ابُن عمَر: 
تبُت إليَك بُسنِة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فسمعُتُه يقوُل: »َمن أخَذ بُسنيت فهو ِمين، وَمن رغَب عن ُسنيت  إيّنِ ك

   . فليَس ِمين«
  ضعيف جدًا. (: 4540الضعيفة ) # السلسلة

 
عن انفٍع قاَل: كاَن ابُن عمَر إذا مرَّ بشجرٍة بنَي مكَة واملدينَة أانَخ عنَدها، مث صبَّ يف أصِلها إداوًة ِمن ماٍء، وِإن   -  3590

 مل يكْن معه إال تلَك اإلداوُة. 
 . قاَل انفٌع: وَأرى أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فعَله ففعَله

 إسناده صحيح[  ] # اإليماء:
 

عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أعرَض بوجِهِه عن صاحِب بدعٍة بُغضاً له مأَل هللاُ   -  3591
ٍة، وَمن سلََّم قلَبه مُيناً وإمياانً، وَمن انتهَر صاحَب بدعٍة َأمَّنه هللاُ يوَم الفزِع األكرِب، وَمن أهاَن صاحَب بدعٍة رفَعه هللاُ مئَة درج

   .صاحِب بدعٍة أو لقَيه ببشٍر أو استقبَله مبا َيُسره فقد استَخفَّ مبا أنزَل هللاُ على حممٍد صلى هللا عليه وسلم« على
 . ]في إسناده روح بن أبي سعد والحسن بن خالد لم أقف على ترجمتيهما[# اإليماء: 
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م يَ ُردوَن   -  3592 عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »سلِّموا على ِإخواِنكم هؤالِء الشهداِء، فإهنَّ

 .عليكم«
 ضعيف[. ]  # اإليماء:

 
عن ابِن عمَر قاَل: ملَّا دخَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عاَم الفتِح فرَأى النساَء يلطُمَن وجوَه اخليِل ابخلُمِر،   -  3598

َم إىل أب بكٍر، فقاَل: »اي أاب بكٍر، كيَف قالَ   بكٍر رضي هللاُ عنه: أبو حساُن بُن اثبٍت؟« فأنَشَده  فتبسَّ
 . تُثرُي النَّقَع موِعُدها َكَداءُ ..َعدمُت بُ نَ يَّيت إْن مل َتروها

مهنَّ ابخلُُمِر النساءُ . يُنازِْعَن األعنََّة ُمْسَرجاتٍ   .. يُ َلطِّ
 فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أدِخُلوها ِمن حيُث قاَل حساُن«. 

:  واألبياُت كما يف رواية الدمياطيِّ
 ِعُدها َكَداءُ .. تُثرُي النَّقَع مو .َعدمنا َخيلنا إْن مل َتروها
ماءُ .يُنازِْعَن األعنََّة ُمصغياتٍ   .. على َأكتاِفها اأَلَسُل الظِّ

مهنَّ ابخلُُمِر النساءُ .َتظلُّ جياُدان ُمتمطراتٍ   .. يُ َلطِّ
 بن عمر العمري ضعيف. عبد هللا# اإليماء:  

 
بِن عمَر نسألُه ونسمُع ِمنه، فقاَل لنا: إنَّ هللَا بعَث حممدًا صلى هللا   عبد هللاعن جبرِي بِن نفرٍي قاَل: دَخْلنا على  -  3599

يِن حَت    َأمََّن هللاُ عليه وسلم بشرياً ونذيرًا فاتبَعْته انصيٌة ِمن الناِس، كاَن الرجُل خيرُج ِمن بنِي أَبويِه فُيبايُعه، َفقاتَلوا على الدِّ
ا ماَت النيبُّ صلى هللا عليه وسلم َتشايَع الناُس وحتزَّبوا، فقامْت تلَك الناصيُة َفقاتَ  ، فلمَّ لوا  الناَس وحَت لزِموا كلمَة احلقِّ

ا اجتَمعوا انطلقْت تلكَ  الناصيُة   الناَس حَت ردُّوا الناَس إىل كلمِة اإلسالِم وحَت قَالوا: ال إلَه إال هللاُ وإنَّ نبيَّكم حقٌّ، فلمَّ
أعواانً، برايِة حممٍد صلى هللا عليه وسلم وَمعهم الشرائُع اليت جاَء هبا النيبُّ واهلجرة ُمهاِجرين حَت نَزلوا الشاَم وَتركوا الناَس 

  .فَمن رآهم فلم يتعلَّْم ِمن هدِيهم ويَنتهي إليهم وَعمى عنه مث ابتغاُه ِمن األعراِب فهو أقلُّ علماً وأشدُّ َعمى
 إسناده ضعيف[. يماء: ]# اإل

 
احلجاِج وهو حماِصٌر ابَن الزبرِي، فرأيُت ابَن عمَر إذا  مرواَن إىل امللك بنُ عبد عن إبراهيَم بِن أب عبلَة قاَل: بعَثين  -  3603

، ُتصلِّي  عبد الرمحنقاَمت الصالُة وهو يف عسكِر احلجاِج صلَّى َمعه، وإذا حضَر البيَت صلَّى مع ابِن الزبرِي، فقلُت: اي أاب 
وا، وال ُتطيعوهم يف معصيِة اخلالِق«، فقلُت:  مع هؤالِء؟ فقاَل: إنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »صلُّوا َمعهم ما صلُّ 

هتافَت   ما تقوُل يف أهِل الشاِم؟ قاَل: ما أان هلم حبامٍد، قلُت: فأهُل مكَة؟ قاَل: ما َأان هلم بعاذٍر، يَقتتلوَن يَتهافَتوَن يف النارِ 
ابِب يف املرِق، قلُت: رمَحَك هللاُ، بعَثين   ُمكرٌه. امللك وأانعبد الذُّ
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انَّ ُكنا نبايُع على السمِع والطاعِة، وكاَن يُلقِّننا: »فيما استطعُتم«، وكاَن يقوُل: »ال ُتطيعوا املخلوَق يف معصيِة  قاَل: إ
   .اخلالِق«

   .(: في إسناده من ال يعرف915الروض البسام ) # 
 

بِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل يوماً: »ُقوموا فباِيعوا«، َفقالوا: اي رسوَل هللِا، َأَومل   عبد هللاعن  -  3604
ها فقد هَلَك، قاَل: »ُقوموا فباِيعوا«، قَالوا: اي رسوَل هللِا،   نبايعك على َأن نقيَم الصالَة! فَمن ترَك ِمنها صالًة واحدًة مل يؤدِّ

ه فقد هَلَك، قاَل: »ُقوموا فباِيعوين«، قَالوا: َأَومل نباِيْعَك   َأَومل نباِيْعكَ  على َأن نؤدَي الزكاَة! فَمن ترَك ِمنا ِمنها ديناراً مل يؤدِّ
 على صوِم الشهِر املفروِض! فَمن ترَك ِمنا صياَم يوٍم ِمنه فقد هَلَك، قاَل: »ُقوموا فباِيعوين على ما استطعُتم«. 

ان على ما اسَتطاعوا.وكانْت بيعُة رسوِل هللاِ     صلى هللا عليه وسلم إايَّ
 (: سنده واه.919)  # الروض البسام

 
يَعين النيبَّ صلى هللا عليه   -عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كاَن الناُس يَعودوَن دواَد  -  3606

 َيظنوَن أنَّ به مرضاً، وما كاَن به مرٌض إال شدَة اخلوِف واحلياِء ِمن هللِا عزَّ وجلَّ«.  -وسلم 
 (.641كذا قال األلباني في الضعيفة ) . و حديث موضوع(: ال1448( )1447) # الروض البسام 

 
 عن ابِن عمَر قاَل: ما رأيُت أحدًا َأشجَع وال َأجوَد وال َأوضَأ ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم.  -  3608

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ] 
 

 يوَم القيامِة إال َنسيب وِصهري«.   عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كلُّ نسٍب وصهٍر ينقطعُ   -   3610
 (.2036[. وصححه األلباني بطرقه وشواهده في الصحيحة )إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
بِن عمَر رضي هللاُ عنهما أنَّه جاَءهم مث قاَل: إنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َدعا يف مسجدِكم فسأَل   عبد هللا عن    -  3612

َله َأن ال ربَّه ثالاثً، فأعطاُه اثنتنِي ومنَعه واحدًة، سأَله َأن ال ُيسلَط على أُمِته عدوًا ِمن غريِهم يُظِهُره عليهم فأعطاُه ذلَك، وسأ
ننيَ    فأعطاُه، وسأَله َأن ال ُيعَل ِبَس بعِضهم على بعٍض فمنَعه ذلَك. يُهلَكهم ابلسِّ

 في إسناده من لم أجد له ترجمة[.# اإليماء: ]
 

عن حبيِب بِن أب اثبٍت، عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عشرٌة ِمن قريٍش يف اجلنِة:   -  3617
، وطلحُة، والزبرُي، و بكٍر، وعمُر، و أبو رسوُل هللِا، و   . ، وسعٌد، وسعيُد بُن زيٍد« عبد الرمحنعثماُن، وعليٌّ

   في إسناده حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث، ولكن الحديث صحيح[.] # اإليماء:
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عن انفٍع، عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عشرٌة ِمن قريٍش يف اجلنِة: أبو بكٍر يف   -  3618
بُن عوٍف يف اجلنِة، وسعُد بُن   عبد الرمحن اجلنِة، وعمُر يف اجلنِة، وعثماُن يف اجلنِة، وعليٌّ يف اجلنِة، وطلحُة والزبرُي يف اجلنِة، و 

   .ُعبيدَة بُن اجلراِح يف اجلنِة«أبو وسعيُد بُن زيٍد يف اجلنِة، و  ، أب وقاٍص يف اجلنةِ 
  إسناده ضعيف.(: و 1482)  # الروض البسام

 
هم يف هللِا عمُر،  أبو عن انفٍع، عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أرحُم أُميت  -  3620 بكٍر، وأشدُّ

 .وأكثُرهم حياًء عثماُن بُن عفاَن، وَأقضاهم عليُّ بُن أب طالٍب«
 باطل[.  # اإليماء: ]

 
بكٍر وعمُر وعثماُن وعليٌّ رضي هللاُ أبو صلى هللا عليه وسلم:   عن ابِن عمَر قاَل: ُكنا نقوُل على عهِد رسوِل هللاِ  -  3621

 .عنهم
 جعدبة يروي عن العالء المناكير. والحديث في الصحيح وغيره دون ذكر علي بن أبي طالب. # اإليماء:  

 
رجاِت الُعلى لينظُر إليهم َمن أسفَل ِمنهم   -  3622 عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ أهَل الدَّ

ريِّ الغابِر يف أُفٍق ِمن آفاِق السماِء، وإنَّ أاب بكٍر وعمَر َلمنهم وأَنَعما«  .كما ينظُر أحدُكم إىل الكوكِب الدُّ
 كديمي ضعيف، وحبيب بن أبي ثابت مدلس.محمد بن يونس ال# اإليماء:  

 
بِن عمَر قاَل: ملَّا استشاَر النيبُّ صلى هللا عليه وسلم الناَس يف َأسارى بدٍر، قاَل رسوُل هللِا صلى هللا   عبد هللاعن  -  3623

هِد واآلَخُر َأَمرُّ ِمن الصرِب، فأمَّا النبيَّاِن فنوٌح إذ قاَل: }  َربِّ اَل َتَذْر  عليه وسلم: »َمَلكاِن ِمن املالئكِة أحُدمها َأحلى ِمن الشَّ
رًا{ َعَلى اأْلَ  [، واآلَخُر إبراهيُم إذ يقوُل: }َفَمْن تَِبَعيِن فَِإنَُّه ِمينِّ َوَمْن َعَصاين فَِإنََّك َغُفوٌر  26]نوح: ْرِض ِمَن اْلَكاِفرِيَن َدايَّ

، مثُلهما [، وأمَّا املَلكاِن: فجربيُل وميكائيُل عليهما السالُم، هذا صاحُب الشدِة، وهذا صاحُب اللنيِ 36رَِحيٌم{ ]إبراهيم: 
   .بكٍر وعمُر«أبو ِمن أُميت 

  عبد الرحمن (: ضعفه األزدي وإنما هو عثمان. قلت: وعثمان بن 212/ 3عن الزهري قال الذهبي )  عبد الرحمنعمر بن # اإليماء:  
 الوقاصي متروك. 

 
عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ألب بكٍر وعمَر رضي هللاُ عنهما: »ال يتأمَرنَّ عليُكما   -  3625

 أحٌد بَعدي«. 
 ...(: وإسحاق هذا لم أظفر بترجمة له، وشيخه ذكره ابن حبان في الثقات1472) # الروض البسام 

 
بكٍر،  أبو عن ابِن عمَر رضي هللاُ عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اقَتدوا ابللَذيِن ِمن بَعدي:  -  3626
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 .وعمُر رضي هللاُ عنهما«
 (: قال ابن حبان: ال يجوز االحتجاج به. وصححه األلباني بطرقه.236/ 3الصحيحة ) # السلسلة 

 
أنزُع ِمن بئٍر بدلٍو َمعي،  هما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »رأيُتين عن ابِن عمَر رضي هللاُ عن -  3628

ْ، فدفعُته إىل أب بكٍر رضي هللاُ عنه«    .فذهبُت أُلانوَل الدلَو عمَر فُنوديُت ِمن َفوقي: َأن كربِّ
 إسناده حسن[.] # اإليماء:

 
بكٍر رضي  أبو عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ لكلِّ نيبٍّ رفيق، وإنَّ رَفيقي يف اجلنِة  -  3629

 .هللاُ عنه«
 [.  إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
بكٍر رضي هللاُ عنه عليه عباءٌة قد خلَّلها على أبو عن ابِن عمَر قاَل: كنُت عنَد النيبِّ صلى هللا عليه وسلم وعنَده  -  3630

صدرِه خِبالٍل، فنزَل جربيُل عليه السالُم فقاَل: »ما يل َأرى أاب بكٍر عليه عباءٌة قد خلَّلها على صدرِه خِبالٍل؟ فقاَل: أنفَق  
لفتِح، قاَل: فأقرْئُه عن هللِا عزَّ وجلَّ السالَم وُقل له: يقوُل لَك ربَُّك عزَّ وجلَّ: اي أاب بكٍر، أراٍض أنَت عينِّ يف ماَله عليَّ قبَل ا

فالتفَت النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إىل أب بكٍر فقاَل: اي أاب بكٍر، هذا جربيُل يُقرُئَك السالَم ويُقل   فقِرَك هذا أم ساخٌط؟
بكٍر رضي هللاُ عنه وقاَل: أعلى ربِّ أسخُط! أان عن ربِّ راٍض، أان أبو نَت عينِّ يف فقِرَك هذا أم ساخٌط؟« فَبكى لَك: أراٍض أ

 . عن ربِّ راضٍ 
 ( وقال: هذا كذب 103/ 3ذكره الذهبي في ترجمة العالء بن عمرو )# اإليماء:  

 
عن ابِن عمَر قاَل: جاَء عثماُن بُن عفاَن رضي هللاُ عنه على بغلٍة يُقاَل هلا وردٌة وخلَفه غالٌم أسوُد، فبصَر به النيبُّ  -  3633

ا جلَس عثماُن قاَل له رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي أاب َعمرو، إذا جئَتنا   صلى هللا عليه وسلم فامحارَّ وجُهه، فلمَّ
غالَم يف املنزِل ال َتدْعُه مَيشي خلَفَك«، فقاَل عثماُن رضي هللاُ عنه: فإيّنِ ُأشِهدَك اي رسوَل هللِا أنَّه حرٌّ لوجِه  هاُهنا فخلِّف ال

 هللِا، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »جعَله هللاُ حجاابً لَك ِمن الناِر«. 
ا خرَج عثماُن قاَل للغالِم: إْن شئَت فخْذ َكذا وإنْ     . شئَت فخْذ َكذا، فأنَت حرٌّ لوجِه هللِا عزَّ وجلَّ فلمَّ

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي عليُّ أنَت يف اجلنِة، أنَت ف اجلنِة، اي عليُّ أنَت يف   -  3634
 اجلنِة«. 

 [. حديث موضوعال# اإليماء: ]
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عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن فارَق علياً فارَقين، وَمن فارَقين فارَق هللَا عزَّ   -  3635

  .وجلَّ«
 الحديث ضعيف اإلسناد من هذا الوجه[.# اإليماء: ]

 
 زغِب جناِح جربيَل. عن ابِن عمَر قاَل: كاَن على احلسِن واحلسنِي عليهما السالُم َتعويذاِن فيهما ِمن   -  3637

 هذا حديث منكر[. # اإليماء: ]
 

   . عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أسعُد الناِس ب يوَم القيامِة العباُس رضي هللاُ عنه« -  3640
 (: هذا إسناد ضعيف. 2765الضعيفة ) # السلسلة

 
بِن العباِس رضي هللاُ   عبد هللابِن عمَر رضي هللاُ عنهما قاَل: دعا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ل عبد هللاعن  -  3641

   .عنهما فقاَل: »اللهمَّ ابرْك فيه وانُشْر ِمنه«
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما أقلَّت الغرباُء وال أظلَّت اخلضراُء ِمن ذي هلجٍة   -  3642

 . أصدَق ِمن أب ذرٍّ«
 الحسن بن عمارة متروك، وعثمان بن عمير ضعيف. # اإليماء: 

 
، أنَّ َعمرو بَن األسوِد قدَم املدينَة فرَأى  عبد هللاعن رزيٍق أب  -  3643 بَن عمَر ُيصلِّي، فقاَل: َمن سرَّه َأن  عبد هللااأَلهلايّنِ

برسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فلينظْر إىل هذا، مث بعَث إليه ابُن عمَر بِقرى وعلٍف ونفقٍة،  ينظَر إىل أشبِه الناِس صالًة 
   . فقَة، فقاَل ابُن عمَر: قد ظننُت أنَّه سيفعُل ذلكَ فقبَل الِقرى والعلَف وردَّ الن

  .رزيق قال ابن حبان: ينفرد باألشياء التي ال تشبه حديث األثبات، ال يجوز االحتجاج به إال عند الوفاق# اإليماء: 
 

ا انَتهى إىل املدينِة نظَر إليه  عبد الرمحنعن  -  3644 بُن عمَر   عبد هللابِن ُجبرِي بِن نفرٍي قاَل: حجَّ َعمرو بُن األسوِد، فلمَّ
  وهو قائٌم ُيصلِّي، فسأَل عنه فقيَل رجٌل ِمن أهِل الشاِم يُقاُل له َعمرو بُن األسوِد، فقاَل ابُن عمَر: ما رأيُت فَت أشبَه صالةً 

 . ال لبسًة برسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن هذا الرجلِ وال هدايً وال خشوعاً و 
 شيخ الطبراني ضعفه النسائي. # اإليماء:  

 
 . عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اللهمَّ أذقَت أوَل قريٍش َنكااًل، فأِذْق آخَرهم َنوااًل« -  3645
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وثقه   (: وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون غير محمد بن غالب وهو تمتام حافظ مكثر 392/ 1الضعيفة ) # السلسلة 
 الدارقطني.

 
َبيت، فَأكرِموا   -  3646 عن ابِن عمَر رضي هللاُ عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »األنصاُر َكْرشي وَعي ْ

   .هم« حُمسَنهم وجَتاَوزوا عن ُمسيئِ 
 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:

 
 . بِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »املدينُة ُمهاَجري وفيها َقربي« عبد هللاعن  -  3647

 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:
 

  .عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ُترتُك املدينُة على أحسِن ما كانْت« -  3649
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
عن ابِن عمَر، عن النيبِّ عليه السالم اخلرب املذكور يف َسبتَة، وَأان أتربأُ ِمن ُعهدتِه، ولوال شهرُة احلديِث له هبا ما   -  3651

ا   عبد هللاذكرتُه، ونصُّه: قاَل: مسعُت  بَن عمَر يقوُل: يف املغرِب مدينٌة مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل فيها: »إهنَّ
جَمرى املغرِب، وهي مدينٌة بَناها سبُت بُن ساِم بِن نوٍح، واشتقَّ هلا امساً ِمن امِسه، فهي َسبتُة، وَدعا هلا ابلربكِة   على جممعِ 

وِء عليِه«    . والنصِر، فال يُريُد هبا أحٌد سوءًا أو ِبهِلها سوءًا إال ردَّ هللاُ دائرَة السَّ
(: روى عن وهب بن مسرة خبرًا موضوعًا في فضل سبتة، فاتهم 328/ 5الشيخ ) وقال الحافظ في ترجمة محمد بن علي بن# اإليماء: 

 بسببه.
 

يذكُر أهَل املقربِة يوماً، قاَل:  بِن عمَر بِن اخلطاِب قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو  عبد هللاعن  -  3652
رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َعنها فقاَل: »مقربُة شهداِء عسقالَن، يُ َزفوَن فصلَّى َعليها فأكثَ َر الصالَة َعليها، قاَل: فُسئَل 

 إىل اجلنِة كما تُزفُّ العروُس إىل زوِجها«. 
 [. حديث موضوع# اإليماء: ]

 
بكيُتم  بِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لو َتعلموَن ما أعلُم لضحكُتم قلياًل ول عبد هللاعن  -  3655

 .كثريًا، ولو صرَخ أحدُكم حَت يتقطَُّع وسجَد حَت يتقطََّع ظهُره، فاْبكوا فإْن مل ُيْئكم البكاُء فَتباكوا«
 بالل األشعري ضعفه الدارقطني، والحجاج بن أرطاة كثير الخطأ والتدليس. أبو # اإليماء:  

 
عنَدَك ما َيكفيَك وأنَت عن ابِن عمَر رضي هللاُ عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ابَن آدَم،  -  3657

تطلُب ما يُطغيَك، ابَن آدَم ال بقليٍل َتقنُع وال ِمن كثرٍي َتشبُع، إذا أصبحَت ُمعاف يف جسِمَك، آمناً يف ِسرِبَك عنَدَك قوُت  
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نيا   . الَعفاُء«يوِمَك، فعلى الدُّ
 : موضوع.(677الضعيفة ) # السلسلة

 
، ُكن  عبد هللاعن ابِن عمَر رضي هللاُ عنهما قاَل: أخَذ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ببعِض َجسدي فقاَل: »اي  -  3659

نيا أو كعابِر سبيٍل، وُعدَّ نفَسَك يف أهِل القبوِر، وإذا َأصبحَت فال حُتدْث نفَسَك ابملساِء، وإذا َأمسي َت  كأنََّك غريٌب يف الدُّ
ْث نفَسَك ابلصباِح، وُخذ ِمن شباِبَك قبَل هرِمَك، وِمن صحِتَك قبَل سقِمَك، وِمن ِغناِئَك قبَل فقرَك، وِمن حياِتكَ   فال حتدِّ

   .ال َتدري ما امُسَك غدًا« عبد هللاقبَل موِتَك، فإنَك اي 
   .]إسناده فيه ضعف وإدراج، وأصل الحديث صحيح[# اإليماء:  

 
عن ابِن عمَر رضي هللاُ عنهما، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الفقُر َأزيُن ابملؤمِن ِمن الِعذاِر احلسِن على   -  3660

 .خدِّ الفرِس«
 (. 564وله طرق ضعفها األلباني في الضعيفة ) إسناد الحديث فيه متروك وهو أحمد بن عمار[.] # اإليماء:

 
عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ لكلِّ أمٍر مفتاحاً، ومفتاُح اجلنِة حبُّ الفقراِء   -  3661

   . واملساكنِي والعبيِد، وهم ُجلساُء هللِا يوَم القيامِة«
 (. 1620أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 

 
نيا   -  3662 ا خلقُت هذه الدُّ عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: ابَن آدَم، إمنَّ

 .منُذ خلقُتها إال حمنًة على أهِل اإلمياِن، وما نظرُت إليها إال بعنِي املَقِت، فال ُتواهِلا فُأعاديَك« 
 ي كذاب. القاسم بن إبراهيم الملط# اإليماء:  

 
عن ابِن عمَر رضي هللاُ عنه قاَل: مسَع النيبُّ صلى هللا عليه وسلم رجاًل يقوُل: اللهمَّ إيّنِ أعوُذ بَك ِمن َجْهِد   -  3663

 . البالِء، فقاَل: »َجْهُد البالِء كثرُة العياِل مع قلِة الشيِء«
 : موضوع.(1394الضعيفة ) # السلسلة

 
عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن جعَل اهلُموَم مهاً واحدًا كفاُه هللاُ عزَّ وجلَّ أمَر ُدنياه   -  3664

 . وآِخرتِه، وَمن َتشعبْت عليه اهلموُم مل يُباِل هللاُ عزَّ وجلَّ يف أيِّ أوِديَِتها هلَك«
 ث. ويحيى بن المتوكل أجمعوا على ضعفه. غسان بن الربيع ليس بحجة في الحدي # اإليماء:  

 
َضه هللاُ ما   عبد هللابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما ترَك  عبد هللاعن  -  3665 أمرًا ال يرتُكُه إال له، إال عوَّ
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 . هو خرٌي له يف ِديِنه وُدنياُه«
 (: إسناده موضوع.5الضعيفة ) # السلسلة

 
عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َتساَوى َيوماُه فهو مغبوٌن، وَمن كاَن أمُسه خريًا ِمن  -  3666

   . يوِمه فهو ملعوٌن، وَمن مل يكْن يف زايدٍة فهو يف نُقصاٍن، وَمن كاَن يف النقصاِن فاملوُت خرٌي له ِمن احلياِة«
 الضعف[. إسناده شديد # اإليماء: ]

 
   .عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »انتظاُر الفرِج ابلصرِب عبادٌة«  -  3667

 إسناده متروك ال يصح[.# اإليماء: ]
 

ايُن ال ميوُت، فُكن   -  3668 يُن ال يُنسى، والربُّ ال يَبلى، والدَّ عن ابِن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »الدَّ
 كما ِشئَت، كما َتديُن ُتداُن«.

 . وروايُة اآلبنوسي خمتصرٌة: »الرِبُّ ال يَبلى، واإلمثُ ال يُنسى«
 ضعيف. :(1576) الضعيفة # السلسلة

 
ا ُُيَنَُّب الناَر َمن   -  3670 ا َيدخُل اجلنَة َمن يَرجوها، وإمنَّ عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إمنَّ

ا يرحُم هللاُ َمن يَرحُم«  .خياُفها، وإمنَّ
 ضعيف. :(3225) الضعيفة # السلسلة

 
عن عمرِي بِن هانٍئ، أنَّه مسَع ابَن عمَر رضي هللاُ عنه يقوُل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »شراُر أُميت   -  3671

 الذين يَتهافَتوَن يف الناِر هتاُفَت الذابِب على املرِق«.  
 عافية بن أيوب ضعيف[. # اإليماء: ] 

 
صلى هللا عليه وسلم: »أوُل ما خلَق هللاُ ِمن اإلنساِن فرَجه، مث قاَل: بِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا  عبد هللاعن  -  3674

فالَفْرُج أمانٌة، والسمُع أمانٌة، والبصُر أمانٌة، والقلُب أمانٌة، وال إمياَن ِلمن   - أو قاَل: خبْأهُتا عنَدكَ -هذه أمانٌة استودْعُتَكها 
 ال أمانَة له«.  

 (: إسناده واه. 740)  # الروض البسام
 

عن ابِن عمَر رضي هللاُ عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أشدُّ الناِس عذاابً يوَم القيامِة َمن يَرى   -  3676
 . الناُس فيه خريًا وال خرَي فيه«
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 : موضوع.(1782الضعيفة ) # السلسلة 
 

عن ابِن عمَر أنَّه خرَج يف سفٍر له، فَبينا هو يسرُي إذا قوٌم وقوٌف، فقاَل: ما ابُل هؤالِء؟ قَالوا: أسٌد على الطريِق   -  3677
كذَب عليَك  قد َأخاَفهم، فنزَل عن دابِتِه مث َمشى إليه حَت أخَذ ُِبذنِه فعرََكها، مث قَ َفَد قفاُه وحنَّاه عن الطريِق، مث قاَل: ما  

ا ُيسلَُّط على ابِن آدِم َمن خاَفه ابُن آدَم،  رسوُل هللاِ   صلى هللا عليه وسلم، مسعُت رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إمنَّ
ا ابُن آدَم وكَل بين آدَم ِلمن رَجا ابُن آدَم، ولو أنَّ ابَن آدمَ  هللَا   مل يرُج إال ولو أنَّ ابَن آدَم مل خيْف إال هللَا مل ُيسلَّْط عليه، وإمنَّ

   .مل يِكْلُه إىل غريِه« 
 : موضوع.(3226الضعيفة ) # السلسلة

 
ا َقضى الصالَة قاَل: »إنَّ   -  3678 عن ابِن عمَر قاَل: رَأى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم رجاًل قد تورَّمْت قدماُه، فلمَّ

ُنُه، وحَت هللَا ُميسٌر، فُخذوا ِمن العمِل ما ال يَُكّرُِه إليكم ِديَنكم، فإنَّ الرجَل يتحمُل ما مل يتحمْل حَت يكوَن أشد ما قابَ َلُه ِدي
َيُسْؤُه، ِديَنُه، وَمن أبغَض ِديَنه فقد أبغَض ربَّه عزَّ وجلَّ، وَمن يُغالْب على هللِا عزَّ وجلَّ يغلْبه، وَمن يَهجر هللَا عزَّ وجلَّ يُبغض 

ما كاان ال يَقوماِن إىل الصالِة حَت يرشَّ نساُؤمها على وجو  ِههما  وال َتكونوا كِعيٍل وال ُمساحٍق«، قُلنا: وما هذاِن؟ قاَل: »إهنَّ
 .املاَء«

 نصر بن علقمة قال الحافظ: مقبول، ولم أر ترجمة لعمرو بن إسحاق شيخ المصنف، وكذلك نصر بن خزيمة ووالده[. ] # اإليماء:
 

عن ابِن عمَر قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن بلَغه عن هللِا فضُل شيٍء ِمن األعماِل   -  3679
 يُعطيِه عليِه ثواابً وعمَل ذلَك العمَل رجاَء ذلَك الثواِب، أعطاُه هللَا ذلَك الثواَب وِإن مل يكْن ما بلَغُه حقًا«. 

 ( وقال: المتهم به إسماعيل بن يحيى التميمي. 1642وضوعات ) أخرجه ابن الجوزي في الم# اإليماء: 
 

ثنا هبذا احلديِث عن امرأٍة كانْت  عبد هللاعن  -  3680 بِن عمَر قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم كثريًا ما َيدِّ
  تُرضُع صبياً هلا على فرسِخ جبٍل، فقاَل: اي أُماه َمن خلَقِك؟ قاَلت: هللاُ، قاَل: َمن خلَق َأب؟ قاَلت: هللاُ، قاَل: فَمن خلقَ 

ن خلَق األرَض؟ قالت: هللاُ، قاَل: فَمن خلَق اجلبَل؟ قالت: هللاُ، قاَل: فَمن خلَق البقَر؟ قالت: السماَء؟ قالت: هللاُ، قاَل: فمَ 
   .هللاُ، قاَل: فَمن خلَق الغنَم؟ قالت: هللاُ، قاَل الطفُل: إيّنِ ألمسُع هلِل شأانً، فصاَح مث انطرحَ 

 بن جعفر متروك الحديث[. عبد هللا]  # اإليماء:
 

عن ابِن كناسَة قاَل: قاَل بعُض الطالبينَي ألشعَب: لو َرويَت احلديَث وَتركَت النواِدَر كاَن أنبَل لَك، قاَل: وهللِا قد  -  3681
ثين انفٌع، عن ابِن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »خلتاِن   ثنا، قاَل: حدَّ مسعُت احلديَث ورويُته، قاَل: فحدِّ

 ِه كاَن ِمن خالصِة هللِا«، قاَل: هذا حديٌث، حسٌن فما مها؟ قاَل: نسَي انفٌع واحدًة، ونسيُت أان اأُلخرى. َمن كانَتا في
 . أشعب الطامع قال األزدي: ال يكتب حديثه# اإليماء: 
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ٍم مَيلكوَن مجيَع  عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »األشراُر بعَد األخياِر مخسنَي ومئَة عا -  3686

نيا«، يَعين الرتَك.   الدُّ
 أحمد بن الحجاج بن الصلت اتهمه الذهبي بحديث، ومعمر بن زائدة قال العقيلي: ال يتابع على حديثه.# اإليماء: 

 
عن ابِن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »والذي نفُس حممٍد بيِده، ال تقوُم الساعُة حَت يَبعَث هللاُ   -  3688

يفِة، أهواُؤهم  أمراَء كَذبًة، وُوزراَء َفجرًة، وأعوانَ خونًة، وعرفاَء ظلمًة، وقرَّاَء فسقًة، ِسيماهم ِسيما الرُّهباِن، قلوهُبم أنُْت ِمن اجل
 يَفتُح هللاُ هبم فتنًة غرباَء مظلمًة، يتهاوَُكوَن فيها كَتهاوِك اليهوِد الظلمِة«. فٌة، خمتل

: »والذي نفُس حممٍد بيِده، لُينقضنَّ اإلسالُم عروًة عروًة حَت ال يقاَل هللا هللا، لتأُمرنَّ ابملعروِف ولَتنهونَّ   عن  وزاَد الشجريُّ
   .كم فَليسوموَنكم سوَء العذاِب، مث َيدعو خيارُكم فال ُيستجاُب هلم«املنكِر، أو لُيسلطنَّ هللاُ عليكم ِشراَر 

 ضعيف اإلسناد من هذا الوجه، لضعف كوثر بن حكيم[. ]  # اإليماء:
 

بِن عمَر، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »إنَّ ِمن َأشراِط الساعِة َأن يُركَب املنظوُر،   عبد هللاعن  -  3689
ريرِة، وإذا ُأشيَد البناُء، وُأكَل الرِّاب، وبي يُن  ويُلبَس املشهوُر، ويُبىن املسدوُر، ويصرَي الناُس إخواَن العالنيِة أعداَء السَّ َع الدِّ

نيا، فانْ  َك الويُل«ابلدُّ    .ُج ألمِّ
 (. 1684والحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) سعيد بن سنان متروك ورماه الدارقطني وغيره بالوضع.# اإليماء: 

 
عن ابِن عمَر رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يوُم القيامِة أوُل يوٍم نظَرْت فيه َعنٌي إىل   -  3691

   .هللِا عزَّ وجلَّ«
 إسناده شديد الضعف[. # اإليماء: ]

 
ترغَب فيما يَرَغُب فيه الناُس ِمن هذه  ، ما مينُعَك أْن عبد الرمحنبِن عمَر أنَّ أانساً قَالوا: اي أاب  عبد هللاعن  -  3694

  اإلمارِة؟ قاَل: أَبعَد قوِل رسوِل هللِا صلى هللا عليه سلم أنَّه قاَل: »إنَّ الرجَل لُيحاسُب يوَم القيامِة حَت ُيسأَل عن ولِدهِ 
 .وزوجِتِه«، فما رغبُت فيما بعَد هذا

ان بن أبي عياش متروك. وفي الصحيحين من طريق نافع عن ابن عمر  كان كذلك فأب نأغلب الظن أنه تحرف عن عياش، فإ# اإليماء: 
 (.8162. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، انظر المسند الجامع ).. مرفوعًا:

 
عن ابِن عمَر قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إذا كاَن يوُم القيامِة دخَل أهُل اجلنِة اجلنَة   -  3695

 .»  وأهُل الناِر الناَر، اَندى ُمنادي ِمن حتِت العرِش: اي أهَل اجلمِع تَتارَكوا املَظاملَ بيَنكم وثوابُكم عليَّ
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء: 
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نيا إال كِمقداِر الشمِس ِإذا صليت العصَر.  عبد هللاعن  -  3696  بِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا: »ما بَقَي ألُميت ِمن الدُّ

 إنَّ َحوضي ما بنَي أَيلَة إىل املدينِة أو ما بنَي املدينِة إىل بيِت املقدِس فيه عدُد جنوِم السماِء أقداُح الذهِب والفضِة«. 
 .»الَتمسوا ليلَة القدِر يف العشِر الباقياِت ِمن شهِر رمضاَن يف التاسعِة والسابعِة واخلامسِة«فقاَل: 

   إسناده ضعيف[.] # اإليماء:
 

ي أب  -  3697 عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن يوُم القيامِة َشفعُت أَلب وأُمي وعمِّ
 .طالٍب، وأٍخ يل كاَن يف اجلاهليِة«

 إذًا موضوع.  (: فالحديث1516)  # الروض البسام 
 

نَّ هللَا ُيمُع َأطفاَل أُمِة حممٍد يف حياٍض حتَت العرِش، عن ابِن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إ -  3698
، اآلابُء واألمهاُت يف عطِش القي امِة فَيطلُع هللاُ إليهم إطالعًة فيقوُل هلم: ما يل َأراكم رافعنَي رؤوَسكم إيلَّ؟ فيقولوَن: اي ربِّ

   . وحنُن يف َهذه احلياِض«
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
نيا، واجلنُة ِمن ورائِها،  -  3699 عن ابِن عمَر رضي هللاُ عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »جهنُم حتيُط ابلدُّ

 . فلذلَك صاُر الصراُط على جهَنم طريقاً إىل اجلنِة«
 . منكر جدا(: 366الضعيفة ) # السلسلة 

 
عن ابِن عمَر قاَل: ذُكَر عنَد النيبِّ صلى هللا عليه وسلم ُطوىب، فقاَل النَبُّ صلى هللا عليه وسلم: »هل بلَغَك ما   -  3701

ِن ِمن  ُطوىب؟« قاَل: هللاُ ورسولُه أعلُم، قاَل: »طُوىب شجرٌة ف اجلنِة ال يعلُم طوهَلا إال هللاُ عزَّ وجلَّ، يسرُي الراكُب حتَت الغص
بكٍر لرسوِل هللِا: إنَّ هناَك لطريًا انعماً،  أبو بعنَي خريفاً، ورُقها احلُلُل، يقُع عليها الطرُي كأمثاِل الُبخِت«، فقاَل َأغصاهِنا س

   . فقاَل: »أَنَعُم ِمنه ِمن أيُكُله، وأنَت ِمنهم إْن شاَء هللُا«
 بن زياد هو الفلسطيني، اتهمه غير واحد[.  عبد هللاإسناده موضوع، فيه # اإليماء: ]

 
عن ابِن عمَر، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »آِخُر َمن يدخُل اجلنَة رجٌل ِمن ُجهينَة، فيقوُل أهُل   -  3702

  .اجلنِة: عنَد ُجهينَة اخلرُب اليقنُي، سُلوه هل بقَي ِمن اخلالئِق أحٌد؟«
 : موضوع.(377الضعيفة ) # السلسلة
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  بِن َعمرو بِن العاِص، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال يؤمُن أحدُكم حَت يكوَن َهواُه تَبعاً  عبد هللاعن  -  3705
   .ِلما جئُت به«

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أيُّ اخلَلِق َأعجُب ِإليكم إمياانً؟« قَالوا:   عبد هللاعن  -  3707
م عزَّ وجلَّ؟« قَالوا: فالنَّبيوَن، قاَل: »وما هلم ال يؤمنوَن والوحُي ينز  ُل  املالئكُة، قاَل: »وما هَلم ال يؤمنوَن وهم عنَد رهبِّ

»وما لكم ال تؤمنوَن وَأان بنَي َأظُهركم؟« قاَل: فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أال إنَّ   عليهم؟« قَالوا: فنحُن، قاَل:
 . أعجَب اخلَلِق إيلَّ إمياانً َلقوٌم يكونوَن ِمن بعدِكم ُيدوَن ُصحفاً فيها كتٌب يُؤمنوَن مبا فيها«

 ضعيف. :(647) الضعيفة # السلسلة
 

 . بِن َعمرو، أنَّ رجاًل سلََّم على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم وهو يبوُل فلم يَردَّ عليه عبد هللاعن  -  3710
 الصلت بن الحجاج قال ابن عدي: عامة حديثه منكر. # اإليماء: 

 
بِن َعمرو، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم وعَظ الناَس يف الضَّرطِة: »عالَم َيضحُك أحدُكم مما يصنُع   عبد هللاعن  -  3711
 مثَله!«. 

 .(، ولم أجده في المجمع وال مجمع البحرين647أخرجه الطبراني في الصغير )# اإليماء: 
 

م دخَل على امرأٍة ِمن األنصاِر يُقاُل هَلا أمُّ مبشٍر، فُأيتَ بِن َعمرو، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسل عبد هللاعن  -  3712
   .بكتٍف فأكَل ومل يتوضَّأْ 

 صحيح[. # اإليماء: ] 
 

بِن َعمرو، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم خطَب الناَس فقاَل: »َمن صلَّى صالًة مكتوبًة أو سجَد   عبد هللاعن  -  3716
ن صلَّى  فليقرْأ ِبمِّ القرآِن وقرآٍن َمعها، فِإن انَتهى إىل أمِّ القرآِن َأجَزْت عنه، وَمن كاَن له إماٌم فليقرْأ قبَله وإذا سكَت، ومَ 

 . ي ِخداٌج، فهي ِخداٌج، فهي ِخداٌج«صالًة مل يقرْأ فيها هِبا فه
 ضعيف.  :(6379( )992) الضعيفة # السلسلة

 
عن ابِن َعمرو، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن قاَل: ال إلَه إال هللاُ وحَده ال شريَك له، له امللُك   -  3718

ْن  وله احلمُد، بيِدِه اخلرُي، وهو على كلِّ شيٍء قديٌر، عشَر ِمراٍر إذا صلَّى صالَة الصبِح، وعشَر ِمراٍر إذا صلَّى املغرَب قبَل أ
 . ، َكتَب هللاُ له عشَر حسناٍت، وحَمى عنه عشَر سيئاٍت، وَكتَب له أجَر عشِر رقاٍب ِمن َبين إمساعيَل«يَثيَن رجَله
 اللفظ منكر، خالف فيه ابن حميد جمعًا[. ] # اإليماء:
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عن ابِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »املالئكُة على أَبواِب املسجِد يوَم اجلمعِة َيكتبوَن َمن   -  3719

ُييُء، كل رجٍل جاَء فالٌن ساعَة َكذا وَكذا، وإذا خرَج اإلماُم رُفعت اأَلقالُم وُطويت الصحُف، تقوُل املالئكُة: ما فعَل فالٌن  
  .همَّ إْن كاَن ضااًل فاهِدِه، وإْن كاَن فقريًا فاغِنِه، وإْن كاَن مريضاً فاشِفِه«وما شاء فالن، الل

 .: ضعيف(5161الضعيفة ) # السلسلة 
 

اهُبا إال يوَم  أبو بِن َعمرو، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ جهنَم ُتسعُر كلَّ يوٍم تُفتُح  عبد هللاعن  -  3720
ا ال ُتسعُر يف يوِم اجلمعِة وال تُفتُح أبواهُبا«    . اجلمعِة، فإهنَّ

 بن عمرو[.  عبد هللاضعيف، وال أظن مكحواًل سمع من    عبد العزيزسويد بن  # اإليماء: ] 
 

بِن َعمرو قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َمن شهَد إمالَك رجٍل مسلٍم كاَن كَمن صاَم يوماً يف  عبد هللاعن  -  3723
يف سبيِل هللِا، واليوُم بسبِعمئِة يوٍم، وَمن   سبيِل هللِا، واليوُم بسبِعمئِة يوٍم، وَمن شهَد جنازَة امرٍئ مسلٍم كاَن كَمن صاَم يوماً 

 يوماً  عاَد مريضاً كاَن كَمن صاَم يومًا يف سبيِل هللِا، واليوُم بسبِعمئِة يوٍم، وَمن اغتسَل يوَم اجلمعِة وشهَد اجلمعَة كاَن كَمن صامَ 
   .يوٍم« يف سبيِل هللِا، واليوُم بسبِعمئةِ 

 موضوع[. إسناده واه بمرة، بل # اإليماء: ]
 

بِن َعمرو رضي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما كاَن بعاًل أو ِسيحاً فِمن كلِّ عشرٍة   عبد هللاعن  -  3725
واين والنواضِح فِمن كلِّ عشريَن واحدٌة«  .واحدٌة، وما كاَن ابلسَّ

 صحيح، وإسناد المصنف ضعيف[. ]  # اإليماء:
 

َق  عن ابِن َعمرو رضي هللاُ عنه، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »َما على  -  3726 َأحدِكم إذا َأراَد أْن يتصدَّ
 . ا شيٌء«أْن ُيعَلها لوالَديِه إذا َكاان ُمسلمنِي، فيكوَن لوالَديِه َأجُرها، ويكوَن له مثُل ُأجوِرمها ِمن غرِي أْن يَنُقَص ِمن ُأجوِرمه

  : ضعيف.(487الضعيفة ) سلسلة# ال
 

بِن َعمرو، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »صدقُة الفطِر على الصغرِي والكبرِي، واحلاضِر   عبد هللاعن  -  3727
   .والباِدي«
 (: ضعيف.3665الضعيفة ) # السلسلة

 
   .بِن َعمرو قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »الشهُر تسُع وعشروَن« عبد هللاعن  -  3728

 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:
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حوِر   عبد هللاعن  -  3729 بِن َعمرو بِن العاِص قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »تعجيُل اإلفطاِر وأتخرُي السُّ

   .ِمن شعائِر اإلسالِم«
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
بِن َعمرو، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن صاَم األربعاَء واخلميَس واجلمعَة كاَن له كعتِق  عبد هللاعن  -  3730

 . رقبٍة«
 حديث ضعيف بهذا اإلسناد[. ] # اإليماء:

 
اُر وفُد هللِا، ِإن سأَلوا ُأعطوا،   عبد هللاعن  -  3731 بن َعمرو، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »احلُجاُج والُعمَّ

ُمهلٌّ على  وِإن َدعوا ُأجيبوا، وِإن أَنَفقوا ُخلَف هلم، والذي نفُس أب القاسِم بيِدِه ما كربََّ ُمكرٌب على َنَشٍز ِمن األرِض، وال َأهلَّ 
   .شراِف، إال أهلَّ ما بنَي يديِه وكربََّ حَت يَنقطَع به منقطُع الرتاِب«َشَرٍف ِمن األَ 

 (: وإسناده ضعيف، ابن أبي حميد ضعيف منكر الحديث. 597)  # الروض البسام
 

بِن َعمرو، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »ما كربََّ احلاجُّ ِمن تكبريٍة وال َهلَّل ِمن هَتليلٍة إال  عبد هللاعن  -  3732
 . ُبشَر هِبا تَبشريًة«

 إسناده مجهول، والحديث صحيح اإلسناد من حديث أبي هريرة[. ] # اإليماء:
 

َصْهباَء يَرمي اجلمرَة، ال ضرَب  هللا عليه وسلم يوَم النحِر على انقةٍ بِن َعمرو قاَل: رأيُت النيبَّ صلى  عبد هللاعن  -  3735
 وال طرَد، وال إليَك إليَك. 

، فإن لم يكن ذلك خطأ من الناسخ فهو من أخطاء محمد بن يوسف بن واقد من حديث عبد هللا بن عمرو ]كذا وقع في األصل# اإليماء: 
 بن عمار الكالئي[  عبد هللاوالحديث إنما هو في مسند قدامة بن 

 
بِن َعمرو، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ثالٌث واجباٌت على هللِا عونُه: رجٌل تزوَج استعفافاً   عبد هللاعن  -  3736

َنه،  فَحقٌّ على هللِا َأن يُبارَك له وَأن يُعيَنه أو يُغنَيه، ورجٌل كاتَب ثقًة ابهلِل ورجاَء َأن يُعَتَق، فحقٌّ على هللِا َأن يُعي ثقًة ابهلِل،
ر أرضاً خراابً، فحقٌّ على هللِا َأن يُبارَك له فيها«    . ورجٌل َعمَّ

 إسناده حسن لوال عنعنة أبي الزبير[. # اإليماء: ]
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بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »سبعٌة ال ينظُر هللاُ عزَّ وجلَّ إليهم يوَم القيامِة   عبد هللاعن  -  3737
اخلنَي: الفاعٌل واملَفعوُل به، والناكُح يَده، وانكُح البهيمِة، وانكُح املرأِة يف ُدبرِها،   وال يُزكِّيهم ويقوُل: ادُخلوا الناَر مع الدَّ

 . امٌع بنَي املرأِة وابنِتها، والزاين حَبليلِة جارِه، واملُؤذي جلارِه حَت يَلَعَنه«وج
 : ضعيف. (4851( )319الضعيفة ) # السلسلة

 
، وال ُمدمُن  عبد هللاعن جاابَن، عن  -  3738 بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يدخُل اجلنَة عاقٌّ

 مخٍر، وال ولُد ِزان، وال َمن أَتى ذاَت حَمرٍم، وال ُمرتدٌّ أعرابّياً بعَد هجرٍة«. 
مدمُن مخٍر، وال قاطُع رحٍم، وال ولُد  عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال َيدخُل اجلنَة  بن عمرو، عبد هللاعن  ويف رواية

 زنيٍة، وال عاقُّ والَديِه، وال َمن أَتى ذاَت حَمرٍم«. 
 إسناده ضعيف ومنقطع[. ] # اإليماء:

 
، وال منَّاٌن،   عبد هللاعن جماهٍد، عن  -  3739 بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يدخُل اجلنَة عاقٌّ

 وال ُمرتدٌّ أعرابّياً بعَد هجرٍة، وال ولُد ِزان، وال َمن أَتى ذاَت حَمرٍم«.
 اختلف فيه على الثوري، ورواه النسائي مختصرًا، انظر ما قبله # اإليماء:  

 
بِن َعمرو، أنَّ رجاًل ِمن األنصاِر ِمن َبين ُزريٍق قذَف امرأَته، فأَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فردَّ   هللاعبد عن  -  3741

ذلَك عليه أربَع مراٍت، ونزلْت على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم آيُة املالَعنِة، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:  
 ن هللِا أمٌر عظيٌم«، فَأىب الرجُل إال َأن ُيالِعَنها، وأَبت إال َأن تدرََأ عن نفِسها العذاَب، فتالَعَنا. »أيَن السائُل؟ َقد نزَل مِ 

به أسوَد  فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أمَّا هي ِإن جَتْئ به ُأصيفَر َأخنَس َمنسوَل العظاِم فهو للُمالِعِن، وأمَّا ِإن جَتْئ 
ه،  كاجلمِل األورِق ف هو لغريِه«، فجاءْت به أسوَد كاجلمِل اأَلورِق، فَدعا به رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فجَعَله لُعصبِة أُمِّ

   .وقاَل: »لوال اأَلمياُن اليت َمضْت لكان يل فيه َكذا وَكذا«
 رجاله ثقات[.  ] # اإليماء:

 
 . بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال ِلعاَن إال بنَي زوَجنِي ُمسلمني« عبد هللاعن  -  3742

 حديث ضعيف[.  ] # اإليماء:
 

بِن َعمرو، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال يرُث املسلُم الكافَر، وال الكافُر املسلَم، وال  عبد هللاعن  -  3743
 . لَّتنِي مجيعًا«يتوارُث أهُل مِ 

 (. 8484الخليل بن مرة ضعيف. وشطره األخير عند أبي داود وغيره، انظر المسند الجامع )# اإليماء:  
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 .بِن َعمرو قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »اللهمَّ ابِرك ألُميت يف ُبكورِها« عبد هللاعن  -  3744
 (. 5214متروك. وانظر حديث صخر الغامدي في المسند الجامع ) # اإليماء: الحسن بن عمارة 

 
بِن َعمرو قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن بيِع املُغنياِت وشرائِهنَّ وأكِل مَثَِنهنَّ   عبد هللاعن  -  3746

   . وكسِبهنَّ 
 إسناده ضعيف.(: 675)  # الروض البسام

 
بِن َعمرو، فكتَب َأن اسِق   عبد هللاعن سامٍل قاَل: سقيُت أرضاً وُأعطيُت بفضِل ماِء بئري َثالثنَي ألفاً، فكتبُت إىل  -  3747

   .والدَك واسِق جاَرَك األقرَب فاألقرَب، فإيّنِ مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ينهى عن بيِع املاِء وَعسِب الفحلِ 
 [. حسن لشواهده ] # اإليماء:

 
 . بِن َعمرو قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن بيِع املاءِ  عبد هللاعن أب الزبرِي، عن   -  3748

 بن عمرو[.   عبد هللاصحيح، وإسناده ضعيف لالنقطاع بين أبي الزبير و ]  # اإليماء:
 

  بِن عمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »حراٌم مكُة، وحراٌم بيُع ِرابِعها، وحراٌم أجرُ  عبد هللاعن  -  3749
   .بيوهِتا«

 (: وهو ضعيف مرفوعًا وموقوفًا. 19/ 10وقال األلباني في الضعيفة ) قال الدارقطني: والصحيح أنه موقوف.# اإليماء: 
 

 .عن ابِن َعمرو، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اجلاُر َأحقُّ بَسقِب دارِِه أو أرِضِه« -  3751
 حديث عمرو بن شعيب هذا مضطرب[.] # اإليماء:

 
 .بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الوالُء ِلَمن أعتَق« عبد هللاعن  -  3753

ف.# اإليماء:    مسلم بن خالد الزغبي ضعِّّ
 

بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف َمن لقَي رجالً يريُد َأن يقتُ َله فليُقْل: »أعوُذ   عبد هللاعن  -  3754
   .ابهلِل واألمانِة ِمنَك، فإْن قُتَل فهو شهيٌد، وإْن قَتَل فالذي يَقتُل يف الناِر«

 [.  إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

 بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يُقاُد والٌد بولِدِه«.  عبد هللاعن  -  3755
 .( عن الدارقطني قوله: محمد ويعقوب ال يحتج بهما341/ 4نقل الزيلعي في نصب الراية )# اإليماء:  
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« عبد هللاعن  -  3756  .بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال كفاَلَة يف حدٍّ
 (.1415ضعفه األلباني في اإلرواء )# اإليماء: 

 
  بِن َعمرو، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما َأصاَبت اإلبُل ِمن احلواِدِث فهو غرٌم على عبد هللاعن  -  3758
 َأهِلها«. 

 ابن لهيعة اختلط بَأخرة. # اإليماء: 
 

  بِن َعمرو، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »أكرِموا اخلبَز، فإنَّ هللَا عزَّ وجلَّ أنزَل له بركاِت السماِء، عبد هللاعن  -  3759
   .وأخرَج له بركاِت األرِض«

 . وله شواهد ال يفرح بها (: وإسناده تالف.974)  # الروض البسام
 

  بِن َعمرو بِن العاِص قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اخلمُر أمُّ اخلبائِث، وَمن شرهَبا مل عبد هللاعن  -  3761
 يَقبل هللاُ ِمنه صالًة َأربعنَي يوماً، وإْن ماَت وهي يف بطِنِه ماَت ميتًة جاهليًة«. 

   .هو في المسند الجامع بنحوه دون شطره األول: الخمر أم الخبائث# اإليماء: 
 

  عبد هللاعن جُبرِي بِن أب جُبرٍي قاَل: استَ ْتبَعتنا فاطمُة بنُت أب سعيِد بِن احلارِث بِن هشاٍم، فانطلْقنا معها، فأَتت  -  3763
ِس، فجَعْلنا نُؤتى ابللنِب فُنسقاُه حارًا، فُقلنا: لو تُرَك يرب  ُد كاَن أطيَب له،  بَن َعمرو، وكاَن بيَنها وبيَنه قرابٌة، فأَتيناُه وهو ابملَُغمَّ

َص ِمن أجرِِه  مث ذكَر الكالَب قاَل: إنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن اُتَذ كلباً ليَس بكلِب قَنٍص وال ماشيٍة نق
 كلَّ يوٍم قرياٌط«. 

م كانوا َمع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف سفٍر، فمرُّوا على قرِب أب رِغاٍل فقاَل: »هذا قرُب أب رِغاٍل، وهو    مث ذكَر أهنَّ
ا أهلَك هللاُ قوَمه مبا أهلَكهم به منَعه مبكانِه ِمن احلرِم، وإنَّه ماَت فُدفَن، وُدفَن معه   امرٌؤ ِمن مثوَد كاَن منزِلُه يف احلََرِم، فلمَّ

   .غصٌن ِمن ذهٍب«
 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]

 
: عبد هللاعن  -  3764 ى هِبنَّ العوراُء بنٌي َعَورُها، والعَجفاُء  بِن َعمرو، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أربٌع ال ُيضحَّ

 . َمَرُضها، والعرجاُء بنٌي َضَلُعها« بنٌي َعَجُفها، واملَريضُة بنٌي 
 الواقدي متروك. # اإليماء:  

 
، فقاَل: قْد بلَغ ب ِمن اجلَهِد،   عبد هللاعن  -  3765 بِن َعمرو، أنَّ رجاًل استأذَن رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف الكيِّ

ٍح إال أييت هللَا يوَم القيامِة ُمْدمًى يذكُر األمَر الذي كاَن يف فقاَل له رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َتكتِو، فإنَّه ما ِمن جر 
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 . سبِبِه، وإنَّ ُجرَح الكيِّ يذكُر أنَّه ِمن كراهِتِه لقاَء هللِا عزَّ وجلَّ«، مث أَمَره فاكَتوى
 . لمصنف قال الحافظ الذهبي: غير معتمد[ا]شيخ # اإليماء:  

 
واِد مل ينظُر هللاُ إليه يوَم القيامِة«  عبد هللاعن  -  3767  . بِن َعمرو، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمنَ صبَغ ابلسَّ

 في إسناده المثنى بن الصباح وهو ضعيف[. ] # اإليماء:
 

ه، وُأوصي امرءًا   عبد هللاعن  -  3768 ه، وُأوصي امرءًا ِبُمِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُأوصي امرءًا ِبُمِّ
ه، وُأوصي امرءًا ِبَبِيه، وُأوصي امرءًا ِبَبيِه، وُأوصي امرءًا مبَوالُه الذي يَليِه، وإْن كاَن عليِه ِمنه َأذًى يُؤذيه«  . ِبُمِّ

 
جارِِه خمافًة على أهِلِه وماِلِه  مرو، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن أغلَق اببَه دوَن بِن عَ  عبد هللاعن  -  3769

َأقرضَته،  فليَس ذلَك مبؤمٍن، وليَس مبؤمٍن َمن مل أيمْن جارُُه بوائَِقه، أَتدروَن ما حقُّ اجلاِر؟ ِإن استعاَنَك َأعنَتُه، وِإن استقرَضكَ 
عليِه، وِإن مرَض ُعدتُه، وِإن ماَت شهدَت جنازَته، وِإن أصابَه خرٌي هنأَته، وِإن أصابْته مصيبٌة عزَّيَته، وال  وِإن افتقَر ُعدت 

ا ولُدَك َتستطيَل عليه ابلبناِء فَتحجَب عنه الريَح إال إبذنِِه، وإذا شريَت فاكهًة فاهِد له، فإْن مل تفعْل فأدِخْلها سّرًا وال خيرْج هبِ 
 ولَدُه، وال تؤِذه بُقتاِر قدِرَك إال َأن تغرَف له ِمنها«، فما زاَل يوصيهم ابجلاِر حَت ظَننا أنَّه سيورِّثُه. ليغيَظ هِبا 

  مث قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اجلرياُن ثالثٌة، فِمنهم َمن له ثالُث حقوٍق، وِمنهم َمن له حقَّان، وِمنهم َمن له حقٌّ 
ثالُث حقوٍق فاجلاُر املسلُم القريُب، له حقُّ اإلسالِم وحقُّ اجِلواِر وحقُّ القرابِة، وأمَّا الذي له حقَّان   واحٌد، فأمَّا الذي له 

وَل هللِا،  فاجلاُر املسلُم، له حقُّ اجِلواِر وحقُّ اإلسالِم، وأمَّا الذي له حقٌّ واحٌد فاجلاُر الكافُر، له حقُّ اجِلواِر«، قَالوا: اي رس
   .حلوِم النُُّسِك؟ فقاَل: »ال تعِط املُشركنَي ِمن ُنُسِك املسلمنَي« أنُعطيهم ِمن
 (.489/ 7وعثمان بن عطاء ضعيفان[. وأورده األلباني في الضعيفة )  عبد العزيزسويد بن  # اإليماء: ] 

 
بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »دخَل رجالِن اجلنَة صالهُتما واحدٌة وصياُمهما   عبد هللاعن  -  3772

َل أحُدمها على صاحِبِه حبسِن ُخُلِقه بدرجٍة كما بنَي املشرِق واملغرِب« هما وجهاُدمها واصِطناُعهما اخلرَي واحٌد، وُفضِّ  . وحجُّ
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
بِن َعمرو قاَل: قيَل للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم: أيُّ الناِس أفضُل؟ قاَل: »مؤمٌن خَمموُم القلِب   عبد هللاعن  -  3774

، ال إمَث فيه وال بَغَي، وال ِغلَّ وال حسَد«، قال وا: فَمن صدوُق اللساِن«، قيَل له: وما املَخموُم القلِب؟ قاَل: »التقيُّ هلِل النَّقيُّ
نيا وَيُب اآلخرَة«، قالوا: ما نعرُف هذا فينا إال أاب رافٍع َموىل رسوِل هللِا صلى هللايَليه    اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »الذي َيشنأَ الدُّ

 عليه وسلم، قَالوا: فَمن يَليه؟ قاَل: »مؤمٌن يف ُخُلٍق حسٍن«. 
 (8569ال وانظر المسند الجامع ) ( دون قوله: قالوا: ما نعرف هذا فينا إ4216هو عند ابن ماجه ) # اإليماء: 
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وا  عبد هللاعن  -  3775 نيا ولباِسها ومثرِها ما مَينُعكم ِمثَله ]يف[ اآلخرِة، وال تَتخريَّ بِن َعمرو قاَل: ال تَتخذوا ِمن َأزواِج الدُّ

َع هللاُ عليكَ فإنَّ اخِلريَة هلِل عزَّ وجلَّ، وليَس َيبُّ هللاُ سبحانَه َأن ينازَِعه أحٌد َجربوَته، وإنَّ الشيطاَن أييت الغينَّ فيقوُل: قد   وسَّ
نيا فتَعظَّْم وامِش مشيَة الكراِم، فَيمشي كالرجِل املخلِع املُْزهي، وقد قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا  ال ينظُر  يف الدُّ

 إىل الكافِر، وال ينظُُر إىل املُْزهي«.
   .لى األرضِ ولقد مَحلت سليماَن بَن داوَد الريُح وهو متكٌئ فُأعجَب واختاَل يف نفِسِه، فطُرَح ع

 إسناده ضعيف. # اإليماء: 
 

بِن َعمرو بِن العاِص، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ُسئَل عن اخلادِم يُذنُب، فقاَل: »يُعَفى عنه كلَّ  عبد هللاعن  -  3776
 يوٍم سبعنَي مرًة«. 

من طريق حميد، عن عباس الحجري، عن عبدهلل بن عمر بن   -( 8047كما في المسند الجامع ) -هو عند أبي داود وغيره # اإليماء: 
 ( 11/ 8(، وسنن البيهقي ) 4 - 3/ 7يخ الكبير للبخاري )وانظر التار  الخطاب

 
   . بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اخلرُي كثرٌي وقليٌل فاعُلُه« عبد هللاعن  -  3777

 ضعيف. :(1536) الضعيفة # السلسلة
 

عِر حكماً، وإنَّ ِمن البياِن لِسحرًا«  عبد هللاعن  -  3779  .بِن َعمرو، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ ِمن الشِّ
 كذبه ابن معين وغيره. # اإليماء: يحيى بن هاشم 

 
بِن َعمرو يرفُعُه إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن َقرَض بيَت شعٍر بعَد العشاِء مل تُقبل له   عبد هللاعن  -  3780

 صالٌة حَت ُيصبَح«. 
 ( عن أبيه أن الصواب وقفه 263/  2ذكر ابن أبي حاتم في العلل )# اإليماء: 

 
م: »الالعُب ابلنَّرِد قمارًا كآِكِل حلِم خنزيٍر، والالعُب  بِن َعمرو قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسل عبد هللاعن  -  3781

هِن بَشحِمه«  .به بغرِي ِقماٍر كاملُدَّ
 إسناده ضعيف، والصحيح موقوف[. ] # اإليماء:

 
بِن َعمرو قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن اإلشارِة ابألَيدي والرُّؤوِس يف السالِم،   عبد هللاعن  -  3782

  .وقاَل: »إنَّ اليهوَد ُتشرُي َِبُكفِّها والنَّصارى برؤوِسها«
 في إسناده من لم نقف له على ترجمة[.  # اإليماء: ]
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َأ فقاَل: احلمُد هلِل على كلِّ  عبد هللاعن  -  3783 بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن عطَس أو جتشَّ

 . حاٍل ِمن احلاِل، ُدفع عنه هبا سبعوَن داًء َأهوهُنا اجلُذاُم«
 : موضوع.(6137الضعيفة ) # السلسلة

 
عن عبد هللا بِن َعمرو بِن العاِص قاَل: جاَء رجٌل أشعٌث ِطواٌل النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فناداُه: اي نيبَّ هللِا، إانَّ   -  3786

ثنا بكلمٍة نستعِمُلها يف ليِلنا وهَناِران، قاَل: »يقوُل أحدُكم: اللهمَّ أنَت ربِّ وأان عبُدك، ظلمُت نَفسي   أهُل عش ووش فحدِّ
نيب، اللهمَّ فاطَر السماواِت واألرِض عاملَ الغيِب والشهادِة، أشهُد َأن ال إلَه إال أنَت، أعوُذ ِبك ِمن الشيطاِن  فاغفْر يل ذَ 

   . وشرِكه، وأعوُذ ِبك َأن أقرتَف سوءًا أو أجرَُّه على مسلٍم«. فكتَ َبها يل عبد هللا بُن َعمرو بِن العاِص يف ِقرطاٍس فدرسُتها
   يف. إسناده ضع# اإليماء: 

 
عن عبد هللا بِن َعمرو قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن أذنَب ذنباً فأوَجَعه قلُبه َغفَر هللاُ  -  3789

 .له ذلَك الذنَب وإْن مل َيستغفْر«
 إسناد ضعيف فيه جهالة، والحديث منكر اللفظ بهذا اإلسناد[.# اإليماء: ]

 
رجُت فِإذا نفٌر جلوٌس بفناِء ابِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فَتَذاكروا آيًة،  عن عبد هللا بِن َعمرو قاَل: خَ  -  3792

  فقاَل بعُضهم: فيما أُنزلْت آيُة َكذا وَكذا؟ وقاَل بعُضهم: يف َكذا وَكذا، حَت اختَ َلفوا وارتفَعْت َأصواهُتم. فخرَج رسوُل هللاِ 
فإنَّ األَُمم قبَلكم مل   -ثالاثً   - ، فقاَل: »اي قوِم، َدعوا امِلراَء يف القرآِن صلى هللا عليه وسلم، فقاَم على الباِب كاملُغضبِ 

َب بعُضهم بعضاً، وامِلراُء يف القرآِن كفٌر«  .يُلَعنوا حَت اختَ َلفوا، وكذَّ
  وفيه موسى بن عبيدة وهو( مختصرًا على آخره: المراء في القرآن كفر، وقال: رواه الطبراني في الكبير 157/ 1المجمع ) # اإليماء: 

   ضعيف جدًا. 
 

عن عبد هللا بِن َعمرو بِن العاِص قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عليُكم ابلقرآِن، تعلَّموه وتفقَّهوا   -  3793
َي واملَثناَة«، قاَل: قُلنا: وما املَثناُة؟ قاَل: »الُكتب«.   فيه، وإايَّ

 . قاَل عبد اجلبار: قراءُة الكتِب اليت كانْت قبَلنا
 ( بنحوه. 326/ 7. والصواب أنه موقوف. والحديث في المجمع ).(: إسناده ضعيف .1314)  # الروض البسام 
 

عن عبد هللا بِن َعمرو بِن العاِص، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »احلسُد يف اثَنتنِي: رجٌل آاتُه هللاُ   -  3794
 َأن يكوَن  القرآَن فقاَم به، وَأحلَّ حالَله وحرََّم حراَمه، ورجٌل آاتُه هللاُ ماالً، فوَصَل به َأقرابَءه ورمَحُه وعمَل بطاعِة هللِا، متىنَّ 
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 ه، مثلَ 
نيا: ُحسُن َخليقٍة، وعفاٌف، وصدُق حديٍث، وحفُظ أمانٍة«  . وَمن َتكن فيه أربُع خصاٍل فال يضرُّه ما ُزوَي عنه ِمن الدُّ

وقال   ( بشطره األول وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه روح بن صالح ضعفه ابن عدي ووثقه ابن حبان 256/ 2المجمع ) # اإليماء: 
 . الحاكم: ثقة مأمون 

 
عن عبد هللا بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن َمولوٍد يُولُد إال مكتوٌب يف َتشبيِك   -  3795

 .رأِسه مخُس آايٍت ِمن سورِة التَّغابِن«
 .( لكن فيه: من فاتحة الكتاب311/ 6هو حديث ضعيف جدًا، بل موضوع[. وهو في المجمع ) ] # اإليماء:

 
عن عبد هللا بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما َأهدى مسلٌم ألخيِه هديًة أفضَل ِمن كلمِة  -  3799

 حكمٍة يَزيُده هللاُ هِبا ُهدًى، أو يردُّه هِبا عن َردًى«. 
 : ضعيف.(4428الضعيفة )  # السلسلة 

 
هللا بِن َعمرو بِن العاِص: أيُّ املُجاهديَن أفضُل؟ قاَل: »َمن جاهَد نفَسُه   عن العالِء بِن زايٍد قاَل: سأَل رجٌل عبد  -  3802

يف ذاِت هللِا«، قاَل: أنَت قلَت اي عبد هللا بَن َعمرو أم رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ قاَل: بل رسوُل هللِا صلى هللا عليه  
 .وسلم

 إسناده صحيح إن كان العالء بن زياد سمع من عبد هللا بن عمرو بن العاص، فهو يرسل عن بعض الصحابة[  ] # اإليماء:
 

عن عبد هللا بِن يزيَد، عن عبد هللا بِن َعمرو، أنَّ رجاًل قاَل: اي رسوَل هللِا، َمن املسلُم؟ قاَل: »َمن َسِلَم املسلموَن  -  3803
مُن؟ قاَل: »َمن َأِمَنه الناُس على أنفِسهم وأمواهِلم«، قاَل: فَمن املُهاجُر؟ قاَل: »َمن َهَجَر  ِمن لسانِه ويِده«، قاَل: فَمن املؤ 

 السيئاِت«، قاَل: فَمن املُجاهُد؟ قاَل: »َمن جاهَد نفَسه هلِل عزَّ وجلَّ«. 
 إسناده ضعيف، والحديث صحيح[.  # اإليماء: ]

 
ا عن عبد هللا بِن َعمرو، أنَّ رسوَل هللاِ  -  3805  صلى هللا عليه وسلم كاَن يُنفُِّل قبَل َأن تنزَل فريضُة اخلُمِس يف املَغنِم، فلمَّ

َا َغِنْمُتْم ِمْن َشْيٍء فََأنَّ َّلِلَِّ مُخَُسُه{ ]األنفال:   [ ترَك النفَل الذي كاَن يُنفُِّل، وصاَر ذلَك إىل مُخِس اخلُمِس 41نزَلت اآليُة: }َأمنَّ
 نيبِّ صلى هللا عليه وسلم. ِمن سهِم هللِا وسهِم ال

 
عن عبد هللا بِن َعمرو، قاَل: ملَّا فتَح رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم مكَة اَندى: »َمن وضَع السالَح فهو آِمٌن،   -  3807

 .وَمن دخَل داَر أب سفياَن فهو آِمٌن، وَمن أغلَق اببَه فهو آِمٌن«
 .سوار بن مصعب متروك# اإليماء:  
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عنه قاَل: كانْت ُخزاعُة حليفاً لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، وكانْت بنو   عن عبد هللا بِن َعمرو رضي هللاُ تعاىل -  3808
لَك  بكٍر رهٌط ِمن َبين كنانَة حلفاً ألب سفياَن، وكاَن بيَنهم موادعٌة يف مدِة أايِم احلُديبيِة، فَأغارْت بنو بكٍر على خزاعَة يف ت

ونَه، فخرَج مُمدًا هلم يف رمضاَن، فصاَم حَت بلَغ ُقديدًا، مث أفطَر  املدِة، فَبعثوا إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم  يستمدِّ
 وقاَل: »لَِيصم الناُس يف السفِر ويُفِطروا، فَمن صاَم َأجزَأ َعنه، وَمن َأفطَر وجَب عليه القضاُء«.

ا دخَل َأسنَد ظهَره إىل الكعبِة، مث ارجَتَل  قواًل، مث قاَل: »ُكفوا السالَح إال ُخزاعَة عن َبين  ففتَح هللاُ عزَّ وجلَّ عليهم مكَة، فلمَّ
َن قَبلي  بكٍر«، حَت جاَء رجٌل فقاَل: اي رسوَل هللِا، قُتَل رجٌل ابملزدلفِة، فقاَل: »إنَّ هذا احلرَم حراٌم حبرِم هللِا مل َيلل ِلَمن كا

 َيلُّ ملسلٍم أن ُيشِهَر فيه سالحاً، وإنَّه ال خُيَتلى َخالُه، وال  وال ََيلُّ ِلَمن بَعدي، وإنَّه مل َيلل يل إال ساعًة ِمن هناٍر، وإنَّه ال 
 َأعَت يُعضُد شجُرُه، وال يُنفَُّر صيُدُه«، فقاَل رجٌل: اي رسوَل هللِا إال اإلذخر فإنَّه لبيوتَِنا وقُبوِران، قاَل: »إال اإلذخر، وإنَّ 

 قاتِلِه، أو قتَل بذحِل اجلاهليِة«.  الناِس على هللِا َمن قَتَل يف حرِم هللِا أو قَتَل غريَ 
ا َولدْت يل فائمر بَولدي فلرُيَدَّ إيلَّ، فقاَل: » ليَس  فقاَم رجٌل فقاَل: اي رسوَل هللِا، إيّنِ وقعُت على جاريِة َبين فالٍن، وإهنِّ

عى َعليه َأوىل ابليمنِي إال َأن َتقوم بينٌة، والول ُد لصاحِب الفراِش وللعاِهِر األثلُب«، فقاَل  بَولِدَك، ال ُيوُز يف اإلسالِم، واملُدَّ
رُث، رجٌل: وما األَثلُب؟ قاَل: »احلجُر، َمن َعهَر ابمرأٍة ال مَيلُكها أو ابمرأٍة ِمن قوم آخر فَولدْت فليَس بولِدِه، ال يرُث وال يو 

هم َأقصاهم، وال يُقتُل مسلٌم بكافٍر، وال ذو  واملؤمنوَن يٌد على َمن ِسواهم، تَتكافأُ ِدماُؤهم، يعقُد عليهم َأدانُهم، ويردُّ علي
عهٍد يف عهِدِه، وال يتوارُث أهُل ِملَّتني، وال تُنكُح املرأُة على عمِتها وال على خالِتها، وال ُتسافُر فوَق ثالٍث مع غرِي ذي  

 .مُس«حمرٍم، وال ُتصلُّوا بعَد الصبِح حَت تطلَع الشمُس، وال ُتصلُّوا بعَد العصِر حَت تغرَب الش
 سليمان بن الحكم ضعفوه. من وجه آخر عن ابن عمرو دون أوله واختصار بعض فقراته.# اإليماء: 

 
عن عبد هللا بِن َعمرو، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّه كائٌن بَعدي أُمراُء يعرِفوَن فيكم ما تُنِكروَن  -  3810

 .ويُنِكروَن ما َتعرِفوَن، فال طاعَة هلم«
  : ضعيف.(1353الضعيفة ) # السلسلة 
 

 عن عبد هللا بِن َعمرو بِن العاِص، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم مثَله، كذا كاَن يف نسخِة شيِخنا.  -  3811
َر فقد بَِرَئ،  ولفُظ احلديِث الذي قبَله: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يكوُن عليُكم أُمراُء َتعرِفوَن وتُنِكروَن، فَمن أنكَ 

 . وَمن كرَِه فقد َسِلَم، ولكْن َمن رضَي واتَبَع«، قَالوا: أفال نقتُ ُلهم؟ قاَل: »ال ما صلُّوا، ال ما صلُّوا«
 عمر بن المغيرة المصيصي منكر الحديث.  # اإليماء: 

 
عن عبد هللا بِن َعمرو أنَّه قاَل: اي رسوَل هللِا، ُمْرين بصوٍم، قاَل: »إْن شئَت ُصمَت ِمن كلِّ تسعِة أايٍم يوماً،   -  3812

قوُم فجَعَل يُناِقُصه حَت بلَغ يوماً ويوماً، مث قاَل: إنَّ َأخي داوَد عليِه السالُم كاَن أعبَد الناِس، وكاَن يصوُم نصَف الدهِر، وي
   .«نصَف الليلِ 

 إسناده ضعيف. # اإليماء: 
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عاً حيُث  -  3813 عن عبد هللا بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما شدَّ سليماُن طْرَفه إىل السماِء ُتشُّ

 .َأعطاُه هللاُ عزَّ وجلَّ ما َأعطاُه«
 : ضعيف.(4450الضعيفة ) # السلسلة

 
عن عبد هللا بِن َعمرو بِن العاِص قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َأاتين جربيُل عليِه السالُم   -  3817

 . فقاَل يل: اي حممُد، إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ أيُمُرك َأن َتستشرَي أاب بكٍر رضي هللاُ عنه«
 (: إسناده تالف.1457)  # الروض البسام 

 
 . عن عبد هللا بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُمَضُر صخرُة هللِا اليت ال تُقلُّ« -  3818

 (: إسناده مظلم.1544)  # الروض البسام 
 

لغايِة  عن عبد هللا بِن َعمرو قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َمن أنصَف الناَس ِمن نفِسِه ظَفَر ِمن اجلنِة اب -  3822
 الُقصوى، وَمن كاَن الفقُر أحبَّ إليه ِمن الِغىن فليجتِهْد ُعباُد احلَرمنِي َأن يُدرِكوا فضَل ما يُعطى«.

 .(313/ 2انظر تنزيه الشريعة البن عراق ) # 
 

عن عبد هللا بِن َعمرو، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »َمن َأِسَف على ُدنيا فاتَ ْته اقرتَب ِمن الناِر   -  3823
 . مسريَة ألِف سنٍة، وَمن َأِسَف على آخرٍة فاتَ ْته اقرتَب ِمن اجلنِة َمسريَة ألِف سنٍة«

 ضعيف جدًا.  (: 1770الضعيفة ) # السلسلة
 

 بِن َعمرو قاَل: رَأى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم رجاًل ُمتبائساً ِمن العرِب، فقاَل رسوُل هللِا صلى عن عبد هللا -  3825
«  هللا عليه وسلم: »ممن أنَت؟« قاَل: ِمن َبين قشرٍي، قاَل: »ما ماُلَك؟« قاَل: ال َيَسُعه واٍد، قاَل: »فكيَف تصنُع يف ِمنَحِتها؟

قاَل: »فكيَف َتصنُع يف َطروقَِتها؟« قاَل: يغدو الناُس خبُطِمهم فتخطُم الفحولة، فإذا َقضوا حاجَتهم   قاَل: أمنُح املئَة انقٍة، 
نِّ الفانيِة، قاَل: »ماُلَك أحبُّ  ِمنها َأعادوها إيلَّ بعُد، قاَل: »كيَف َتصنُع يف أكولَِتها؟« قاَل: أعمُد إىل الضرِع الصغرِي والسِّ

ا لك ِمن ماِلَك ما َأكلَت فَأفنيَت، أو لبسَت فأَبليَت، أو َأعطيَت  إليَك أم ماُل َمواليَك؟«  قاَل: بْل َمايل، قاَل: »إمنَّ
 فَأمضيَت، واعلْم أنَّ لَك يف ماِلَك ثالثًة: إمَّا َلَك، وإمَّا ِلَمواليَك، وإما ِللتَّوى، فال تكوَننَّ أعجَز الثالثِة«. 

 
هللِا صلى هللا عليه وسلم ملَّا نزَل تبوَك جعَل ََيتشُّ وعليه ُجبُة صوٍف، فلم   عن عبد هللا بِن َعمرو، أنَّ رسولَ  -  3826

 . ئًا«َيصرْب رجٌل ِمن املسلمنَي حَت َأاتُه فقاَل: اي رسوَل هللِا، أعِطين أكِفَك، فقاَل: »دْعين ِمنك، فلْن تُغيَن عينِّ ِمن هللِا شي
 بقية مدلس وقد عنعن[.] # اإليماء:
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 عن عبد هللا بِن َعمرو قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َأمَر مبعروٍف فليُكن أمُرُه مبعروٍف«. -  3827

 .ويف الروايِة الثانيِة: »َمن َأمَر مبعروٍف فليُكن ابملعروِف َمعروفًا«
 ضعيف جدًا. (: 2097( )590الضعيفة ) # السلسلة

 
عن عبد هللا بِن َعمرو بِن العاِص قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خيرُج املَهديُّ ِمن قريٍة ابليمنِي يُقاُل  -  3830

 هلا: كرعة، وعلى رأِسِه عمامٌة فيها مناٍد يُنادي: أال إنَّ هذا املَهديُّ فاتِبعوُه«. 
 . أِسِه مَلٌك يُنادي: إنَّ هذا املَهديُّ فاتِبعوه«وروايُة الطربايّنِ خُمتصرٌة: »خيرُج املَهديُّ وعلى ر 

 : موضوع.(6686الضعيفة ) # السلسلة
 

عن عبد هللا بِن َعمرو بِن العاِص، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم أاتُه رجٌل ِمن األنصاِر فقاَل: اي رسوَل هللِا،  -  3832
م الفزُع  ما املَقاُم املَحموُد الذي ذكَرُه لك ربُّك؟ فقاَل: »َُيشُر الناُس يوَم القيامِة ُحفاًة ُعراًة كَهيأهِتم يوَم ُولدوا، وقد هاهلَ 

ُة، فأكونُ األ أوَل َمدعوٍّ وأوَل ُمعطى، مث يُدعى   كرُب، وكَظَمهم الَكرُب العظيُم، وبلَغ الرشُح َأفواَههم، وبلَغ هِبم اجلهُد والشدَّ
، وَأقوُم عن مينِي   إبراهيُم صلى هللا عليه وسلم فُيكسى ثوبنِي أَبيضنِي ِمن ثياِب اجلنِة، مث يؤمُر فَيجلُس ب ِقَبَل الكرسيِّ

قون«. الكرسيِّ   ، فما ِمن اخلالئِق قائٌم َغريي، فأتكلَُّم فيسَمعون، وَأشهُد فُيصدِّ
ِة حياِء ذلَك اليوم، قاَل: }ِلُكلِّ اْمِرٍئ  -وكانْت شديدَة احلياِء    -فقالْت ميمونُة بنُت احلارِث  : اي رسوَل هللِا، إيّنِ ملكروبٌة لشدَّ

ُهْم يَ ْوَمِئٍذ َشْأٌن يُ ْغِنيِه{ ]عبس:   [. 37ِمن ْ
: اي رسوَل هللِا، فما احلوُض الذي قاَل حوضك؟ قاَل: »هو خليٌج ِمن الكوثِر«، قاَل: اي رسوَل هللِا، وما   قاَل له األنصاريُّ

:  نٌي؟ قالَ الكوثُر؟ قاَل: »هَنٌر ِمن َأهناِر اجلنِة َأعطانِيه هللاُ، عرُضُه ما بنَي أَيَلَة وَعَدن«، قاَل: اي رسوَل هللِا، فله حاٌل أو ط
»نَعم، وحالُُه املسُك األبيُض«، قاَل: اي رسوَل هللِا، أفَله َرْضَراٌض وحصا؟ قاَل: »نَعم، َرْضَراُضه اجلوهُر وحصاُه اللؤلُؤ«،  
 قاَل: اي رسوَل هللِا، أفَله شجٌر؟ قاَل: »نَعم، حافتاُه قضباُن ذهٍب رطبٌة شارعٌة عليه«، قاَل: اي رسوَل هللِا، أتُنبُت القضبانُ 

رًا؟ قاَل: »نَعم تنبُت َأصناَف الياقوِت األمحِر والزَّبرجِد األخضِر مع أكواٍب وآنيٍة وأقداٍح َتسعى إىل َمن أراَد َأن يشرَب  مثا
ا الكواكُب«  .هِبا، منثورٌة يف وسِطه كأهنَّ

 موضوع، وآفته الوليد بن الوليد[. # اإليماء: ]
 

 يِّ [ مسندُ عبد اهلل بنِ قيسٍ أبي موسى األَشعر 223] 
عن أب موسى قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »احتجَّ آدُم وموسى، فقاَل موسى: أنَت آدُم الذي   -  3835

خلَقَك هللاُ بيِدِه وأسجَد لَك مالئكَتُه عملَت اخلطيئَة اليت َأخرجتَك ِمن اجلنِة؟ قاَل آدُم: أنَت موسى الذي اصطفاَك هللاُ 
  وكلَّمَك تكليماً فِبَكم َخطيئيت َسبقْت َخْلقي؟«. برسالِتِه وأَنزَل عليَك التوراةَ 
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 . قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »فَحجَّ آدُم موسى«
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
  عن أب موسى، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن كانْت َله إىل هللِا عزَّ وجلَّ حاجٌة فليدُْع هِبا ُدبَ رَ  -  3838

 .كلِّ صالٍة َمفروضٍة«
 .الحجاج بن يوسف ليس بأهل أن يروى عنه، قاله الحافظ في التقريب# اإليماء: 

 

، والسلطاُن ويلُّ َمن ال ويلَّ َله«.  -  3843  عن أب موسى، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال نكاَح إال بويلٍّ
وزاَد عبد العزيز بُن أابَن يف حديِث أب بردَة: »والسلطاُن ويلُّ َمن ال َويلَّ َله«، ومل يقْله يف حديِث أب إسحاَق فيما نعلُم  

 .غريُهُ 
 إسناد واه[. هذا ] # اإليماء:

 
عن أب موسى قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لو ُأهدَي إيلَّ ُكراٌع لقبلُت، ولو ُدعيُت إىل ذراٍع   -  3847

 .ألجبُت«
 .رواية الحسن عن أبي موسى منقطعة# اإليماء: 

 
ثْت ِبه أنُفَسها، إال َمن   -  3849 ا حدَّ عن أب موسى قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا جَتاوَز ألُميت عمَّ

 عمَل شيئاً أو تكلََّم ِبه«. 
 حديث صحيح، وإسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
عن أب موسى اأَلشعريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اللهمَّ َأمتْعنا ابإلسالِم واخلبِز، فلوال اخلبُز   -  3850 

 .ما صلَّينا وال ُصمنا وال َحَججنا وال َغَزوان«
ي بعده: وهما موضوعان، ونمير ما ( في هذا الحديث والذ 205/ 6قال الحافظ ابن حجر في ترجمة نمير بن الوليد من اللسان )# اإليماء:  

 عرفته وال من دونه. 
 

َر له بركاِت   -  3851 عن أب موسى قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أكرِموا اخلبَز، فإنَّ هللَا عزَّ وجلَّ سخَّ
 . السماواِت واألرِض واحلديَد والبقَر وابَن آدَم«

 . (2885الحافظ أنه موضوع. وله شواهد ال يفرح بها، أوردها األلباني في الضعيفة )تقدم في الذي قبله قول # اإليماء:  
 

عن أب موسى، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ثالثٌة َيدعوَن هللَا فال َيستجيُب هلم: رجٌل حتَتُه امرأُة سوٍء   -  3859
ُل عنه، ورجلٌ   كاَن له غرمُي سوٍء فَأعطاُه البعَض فلم أيُخْذُه فذهَب الكلُّ«.   فال يُطلُِّقها، ورجٌل له جاُر سوٍء فال يَتحوَّ
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 قاَل ويف روايِة ابِن شاذاَن: »ثالثٌة يَدعوَن هللَا فال َيستجيُب هلم: رجٌل كاَن له َديٌن فلم ُيشِهْد، ورجٌل َأعطى سفيهاً ماَلُه وقدْ 
َفَهاَء َأْمَواَلُكمُ   . [، ورجٌل كانْت عنَده امرأٌة سيئُة اخلُلِق فلم يُطلِّْقها« 5{ ]النساء  هللاُ عزَّ وجلَّ: }َواَل تُ ْؤُتوا السُّ

 ( الرفع. 1805اختلف في رفعه ووقفه، ورجح األلباني في الصحيحة )# اإليماء: 
 

عن أب بردَة، عن أبيه، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم مسَع رجاًل يقوُل: اللهمَّ إيّنِ أسأُلَك ِبيّنِ َأشهُد أنَك أنَت هللاُ  -  3860
ِإذا  الذي ال إلَه إال أنَت، األحُد الصمُد، الذي مل يلْد ومل يُولْد، ومل يكْن له ُكفوًا أحٌد، فقاَل: »لَقد سأَل هللَا ابمِسِه الذي 

 ُدعَي به َأجاَب، وِإذا ُسئَل به َأعطى«. 
 (. 1893# اإليماء: هو في السنن من حديث ابن بريدة عن أبيه بريدة، انظر المسند الجامع )

 
ُهْم َوَيُِبُّ  -  3867 ُ ِبَقْوٍم َيُِب ُّ ونَُه{  عن أب موسى اأَلشعريِّ قاَل: ُقرئْت عنَد النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: }َفَسْوَف أيَْيت اَّللَّ

 . [ قاَل: »هم قوُمَك أهُل اليمِن«54]املائدة:  
 جيد.  ه(: إسناد 1337)  # الروض البسام

 
عن أب غامٍن قاَل: بيَنما حنُن عنَد احلسِن إذا جاَء بالُل بُن أب بردَة فاستأَذَن على احلسِن، فقاَل: َما يل ولبالٍل   -  3870

ثالَث مراٍت، قاَل: إئَذْن له، قاَل: فدَخَل بالٌل على احلسِن ومل يدُخْل َمعه ِمن الناِس، فقعَد مع احلسِن على جملِسِه، فسأََله  
ثين به أبو بردَة، عن أب موسى  مث أخَذ بيِد ا حلسِن فوَضَعها يف ِحجرِِه، فقاَل بالٌل: اي أاب سعيٍد، أال ُأحدثَك حبديٍث حدَّ

نيا بذنٍب، وهللاُ جلَّ وعزَّ َأكرُم  ، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما ِمن عبٍد ابُتلَي بَبليٍة يف الدُّ وَأعظُم اأَلشعريِّ
 . أََله عن ذلَك الذنِب يوَم القيامِة«عفوًا ِمن َأن يس

 .]مدار الحديث على سوادة عن أبي غانم ويحتاج إلى معرفة حالهما ألني لم أجد من ترجمهما[# اإليماء:  
 

عن أب موسى رضي هللاُ عنه، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »حُتَشُر هذه األُمُة على ثالثِة َأصناٍف:   -  3872
صنٌف َيدخلوَن اجلنَة بغرِي حساٍب، وصنٌف َياَسبوَن حساابً يسريًا، وصنٌف َُييئوَن على ظُهورِهم َأمثاُل اجلباِل الراسيِة،  

ُم هبم فيقوُل: ما هؤالِء، فَيقولوَن: عباٌد ِمن عباِدَك، فيقوُل: حطُّوها َعنهم واجَعلوها على اليهوِد  فَيسأُل هللاُ َعنهم وهو َأعل
 والنَّصارى، وَأدِخلوهم اجلنَة بَرمحيت«.

ها هللا ولفظه: »يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفر  بعضه بمعناه( 51( )2767برقم )# اإليماء: أخرج مسلم 
 لهم ويضعها على اليهود والنصارى«

 
عن أب موسى قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن يوُم القيامِة ُدعَي ابألنبياِء وُأممِها، مث يُدعى   -  3873

ُكْر  ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْذ  بعيسى بِن مرمَي صلى هللا عليه وسلم، فُيذِّكُره هللاُ عزَّ وجلَّ نعمَتُه عليِه فُيقرِّ هِبا ويُعّرِفُه فيقوُل: }ايَ 
{ 110نِْعَميِت َعَلْيَك َوَعَلى َواِلَدِتَك{ اآليَة ]املائدة:  َي ِإهَلنَْيِ ِمْن ُدوِن اَّللَِّ ُذوين َوأُمِّ [، مث يقوُل: }أَأَْنَت قُ ْلَت لِلنَّاِس اُتَِّ
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 بذلَك، قاَل فيطوُل شعُر  [ فيُنكُر أْن يكوَن قاَل ذلَك، فُيؤتى ابلنَّصارى فُيسألوَن فيقولوُن: نَعم، هو أَمَران116]املائدة:  
عاٍم   عيسى حَت أيخَذ كلُّ َمَلٍك ِمن املالئكِة بشعرٍة ِمن شعِر رأِسِه وجسِدِه، فُيجاُء هِبم بنَي َيدي هللِا عزَّ وجلَّ ِمقداَر ألفَ 

 . حَت يُوقَع عليهم احلجَة، ويُرفَع هلم الصليُب، ويُنطلَق هِبم إىل الناِر«
 مد بن أبي السري العسقالني صدوق كثير الخطأ. وأبو عبد هللا مولى عمر بن عبد العزيز لم أجد له ترجمة. أبو عبد هللا مح# اإليماء: 

 
َتاِن{ ]الرمحن:   -  3874 عن أب موسى، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف قوِلِه عزَّ وجلَّ: }َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َجن َّ

 .بقنَي، وَجنتاِن ِمن َوِرٍق ألصحاِب اليمنِي«[، قاَل: »َجنتاِن ِمن ذهٍب للسا46
 ضعيف مرفوعًا[. ]  # اإليماء:

 
 [ مسندُ عبد اهلل بنِ مسعودٍ اهلُذَيلِّ 224] 

عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: ُكنا مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذاَت يوٍم قعود، إذ أقبَل شابٌّ حسُن اللََّمِة   -  3878
 . حسُن الوجِه حسُن الثياِب طيُب الريِح، فذكَر مثَل حديِث َيىي يف اإلميانِ 

 مجهول. متروك، وُمتابعه النضر بن عبد هللا األزدي  # اإليماء: نوح بن أبي مريم
 

عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اإلمياُن ُعرايٌن ولباُسُه التَّقوى، ورأُسُه احلياُء،   -  3882
 .ومالُُه الفقُه، ومثرتُُه العمُل«

 هللا العرزمي متروك. محمد بن عبيد# اإليماء: 
 

عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »جفَّ القلُم ابلشقيِّ والسعيِد، وُفرَغ   -  3888
 .ِمن أربٍع: ِمن اخلَْلِق، واخلُُلِق، واألجِل، والرزِق«

 هذا إسناد واه تالف[.  ] # اإليماء:
 

عن عبد هللا قاَل: خطََبنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فحِمَد هللَا وأَثىن عليه مث قاَل: »اي أيُّها الناُس، ليَس   -  3889
   . أحٌد َأكسَب ِمن أحٍد، قسَم هللاُ املَعيشَة والعمَل، وكتَب املُصيبَة واألجَل، فالناُس َُيروَن فيها إىل قدٍر«

 يه سعيد بن محمد الوراق وهو ضعيف.(: وف136/ 9الضعيفة ) # السلسلة
 

 . عن عبد هللا، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن ِإذا دخَل الغائَط قاَل: »أعوُذ ابهلِل ِمن اخلُبِث واخلبائِث« -  3890
 ضعيف اإلسناد من هذا الوجه[. ]  # اإليماء:

 



384 

 

ر -  3893 أحدُكم فليذُكر اسَم هللِا   عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إذا تطهَّ
كم ِمن  تعاىل فإنَّه يطهُر جسَده كلَّه، وإذا مل يذُكر اسَم هللِا تعاىل على طهورِِه مل يطهْر إال ما مرَّ عليه املاُء، وإذا َفرَغ َأحدُ 

 هْد َأن ال إلَه إال هللاُ وأنَّ حممدًا عبُدُه ورسولُُه، مث لُيصلِّ عليه، فإذا قاَل ذلَك فُتحْت له أبواُب اجلنِة«. طُهورِه فليش
ذُكر  وروايُة حممِد بِن غالٍب خمتصرٌة: »َمن توّضأَ فذكَر هللَا عزَّ وجلَّ على وضوئِِه كاَن َطهورًا لسائِر جسِدِه، وَمن توّضَأ ومل ي

 .جلَّ مل يطهْر ِمنه إال ما َأصابَه«هللَا عزَّ و 
 (.6372وضعفه األلباني في الضعيفة ) فيه يحيى بن هاشم السمسار متروك متهم بالكذب، وقد توبع[. اسناده واه جدا# اإليماء: ]

 
َتِهَكُه   -  3894 عن عبد هللا رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لَيُ ْنِهَكنَّ أحدُكم أصابَعُه قبَل أْن تَ ن ْ

 . الناُر«
 حديث منكر[. ] # اإليماء:

 
لم يف احلضِر عن أب األحوِص، عن عبد هللا بِن مسعوٍد قال: ُكنا منسُح على عهِد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وس -  3896

 . يوماً وليلًة، ويف السفِر ثالثَة أايٍم ولَياليها
 بن الحسين متروك.  كعبد الملأبو مالك النخعي # اإليماء: 

 
عن عبد هللا أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم اغتسَل ِمن جنابِة فَرأى ملعًة يف جسِدِه مل ُيصْبها املاُء، فَأومى إىل بلِل  -  3897

 شعرِِه فبلَّه، فَأجزأُه ذلَك. 
 

 .عن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن مل ُيَصلِّ فال ِديَن له« -  3898
 ( وغيره عن ابن مسعود موقوفًا. 295/ 1يوسف بن أسباط متكلم فيه، والحديث في المجمع )# اإليماء: 

 
روا الصالَة فقاَل: َقد َفعلوها، إنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم   -  3903 عن علقمَة بِن قيٍس، أنَّ ابَن مسعوٍد رَآهم َأخَّ

روَن الصالَة عن  روها عن وقِتها فصلُّوا أَنتم لوقِتها، واْجعلوا صالَتكم َمعهم  قاَل: »َسيكوُن َعليكم أُمراُء يُؤخِّ وقِتها، فإذا َأخَّ
 سُبحًة«.
فَدخلوا َعليه َفقالوا: إنََّك قد قُلَت اليوَم َكذا وَكذا، قاَل: نَعم مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه  - يَعين على أهِله -مث دخَل 

 . َفوَن الصالَة، صالهُتم صالُة احلمرِي«وسلم يقوُل: »َسيكوُن َعليكم أُمراُء ََيي
 [.  إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
عن ابِن مسعوٍد قاَل بَينا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف بعِض َأسفارِِه، حَت ِإذا كاَن يف وجِه الصبِح فِإذا هو  -  3904

 إال هللاُ،  مبناٍد يقوُل: هللاُ أكرُب، هللاُ أكرُب، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »على الِفطرِة َهذا«، مث قاَل: َأشهُد َأن ال إلهَ 
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: »برَئ َهذا ِمن الشرِك«، قاَل: َأشهُد أنَّ حممدًا رسوُل هللِا، قاَل: »خرَج َهذا ِمن الناِر«، قاَل: حيَّ على الصالِة، حيَّ  قالَ 
على الفالِح، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ظهَر اإلسالُم وربِّ الكعبِة«، مث قاَل: قد قاَمت الصالُة، فقاَل رسوُل 

 عليه وسلم: »إنَّ هذا لصاحُب صيٍد أو راٍع ُمْبتدٌئ ِبهِلِه«، قاَل: فانطَلَق القوُم يُوِضعوَن فِإذا هم برجٍل ُمْبتدٌئ هللِا صلى هللا
روُه مبا قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم  . ِبهِلِه، فبشَّ

 إسناده صحيح[.  ] # اإليماء:
 

عن عبد هللا، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم وأاب بكٍر وعمَر كانوا َيستفتحوَن الصالَة: »سبحاَنَك اللهمَّ وحبمِدَك،   -  3906
َك، وال إلَه غريَُك«  .وتبارَك امُسَك، وتعاىل َجدُّ

رواه  ( بنحوه وقال:106/ 2في إسناد المصنف علي بن عابس وهو ضعيف ليس بشيء، قاله ابن معين[. وهو في المجمع )] # اإليماء:
 الطبراني في األوسط وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود. 

 
نِة محُل السريِر جبوانِبِه األربُع، وأن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يعلُِّمهم   -  3907 عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: ِمن السُّ

 التشهَد والتكبرَي كلَّما َسجدوا ورَكعوا كما يُعلُِّمهم السورَة ِمن القرآِن.
 ( 9083( )9036التشهد والسنة في حمل السرير في المسند الجامع )# اإليماء: 

 
عن علقمَة قاَل: كاَن عبد هللا بُن مسعوٍد رضي هللاُ عنه يُعلِّمنا التشهَد كما يُعلِّمنا السورَة ِمن القرآِن: »التحياُت   -  3912

أشهُد َأن ال إلَه  السالُم عليَك أيُّها النيبُّ ورمحُة هللِا وبركاتُه، السالُم علينا وعلى عباِد هللِا الصاحلنَي، هلِل، والصلواُت والطيباتُ 
 إال هللاُ، وأشهُد أنَّ حممدًا عبُده ورسولُه«. 

رتُه، قاَل ابُن  قاَل: فبيَنما ابُن مسعوٍد رضي هللاُ عنه يُعلُِّم أعرابياً ورمحُة هللِا وبركاتُه، يقوُل األعرابُّ: ورمحُة هللِا وبركاتُه ومغف
 مسعوٍد: وكذلَك ُعلِّمنا. 

وقال الدارقطني في  ( وأفاد أن جماعة رووه عن ابن عون موقوفاً 349 -  348/ 3عدي في ترجمة سالم بن نوح )أخرجه ابن  # اإليماء: 
 . (: وهو الصواب من رواية ابن عون 156/ 5العلل )

 
ا بلَغ أشهُد َأن ال إلَه إال هللاُ قاَل: وح -  3913 َدُه ال شريَك َله،  عن عبد هللا بِن مسعوٍد أنَّه كاَن يُعلُِّم رجاًل التشهَد، فلمَّ

 .فقاَل عبد هللا: نَنَتهي إىل ما ُعلِّمنا
 الحديث منقطع، فالمسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود[. ] # اإليماء:

 
ْدِل يف الصالِة، وذكَر أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن  -  3916 عن أب عبيدَة بِن عبد هللا، أنَّ أابُه كاَن يكرُه السَّ

 .يكرُههُ 
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 هذا إسناد ضعيف[. # اإليماء: ]
 

عن إبراهيَم التَّيميِّ قاَل: كاَن أب قد ترَك الصالَة َمعنا، قاَل: قلُت َله: اي أَبة، ماَلَك تركَت الصالَة َمعنا؟ قاَل:   -  3919
ا َُيّدُث عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّ فيكم الكبرَي والضعيَف وذا احلاجِة.   إنَّكم ُُتفِّفون الصالَة، قلُت: إمنَّ

ثالثَة أضعاٍف ِمن صالِتكم أو مما   -يعين النيبَّ صلى هللا عليه وسلم  - بَن مسعوٍد يقوُل: كانت صالتُُه قاَل: مسعُت عبد هللا
 ُتصلُّون.

 ( وفيه سمعت ابن مسعود يقول ذلك ثم صلى ثالثة أضعاف ما تصلون 10507( والطبراني )1607أخرجه ابن خزيمة )# اإليماء: 
 

نِة الُغسُل يوَم اجلمعِة«عن أب ُعبيدَة بِن عبد هللا -  3920  . ، عن عبد هللا: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِمن السُّ
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
 .عن عبد هللا، أهّنم كانوا ُيصلُّون مث يَقيلوَن بعَد اجلُمعةِ  -  3923

 عبد هللا بن الحسين بن عطاء بن يسار ضعيف. # اإليماء: 
 

عن ابِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن فاَته ِمن ِوْرِدِه ِمن أوِل الليِل شيٌء فْليجَعْلُه يف   -  3930
ا َتعدُل صالَة الليِل«  . صالتِِه قَبَل الظهِر، فإهنَّ

 عن عمر قوله. نعبد الرحموالحديث يرويه حميد بن  سالم بن سليمان المدائني الضرير ضعيف.# اإليماء: 
 

 . عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا قاَم أحدُكم ِمن الليِل ُيصلَّي فْليستاك« -  3931
 إسناده شديد الضعف، والحديث صحيح من وجوه أخرى بشواهده[. ] # اإليماء:

 
عن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أحبَّ لقاَء هللِا أحبَّ هللاُ لقاَءُه، وَمن كرَه لقاَء هللِا  -  3933

 كرَه هللاُ لقاَءُه«. 
 من حديث أبي موسى األشعري. نهو في الصحيحي# 
 

دُُت امليَت فُقولوا عنَدُه خريًا ِمن الدعاِء  عن عبد هللا، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا شه -  3934
 .واالستغفاِر والرغبِة إىل هللِا عزَّ وجلَّ، فإنَّ املالئكَة ُتؤمُن على ذلَك«

 في إسناده من لم أقف على حاله[. ] # اإليماء:
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عن عبد هللا، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا تعاىل َأمَر بعبٍد ِمن عباِدِه أْن ُيضرَب يف قربِه مئَة جلدٍة،   -  3940
ا ُسرَِّي عنه فأفاَق قاَل: ملَ َجلدمُتوين؟ قا َل: إنَّك  فلم يزْل َيسأُل وَيسأُل حَت صارْت جلدًة واحدًة، فامتأَل قربُه عليه انرًا، فلمَّ

 . يَت صالًة بغرِي طُهوٍر، وَمررَت مبظلوٍم فلم تنصْرُه«صلَّ 
األلباني   ( جعفر بن سليمان، ولذلك أورده3185هكذا في أمالي ابن سمعون، وحفص بن سليمان ضعفه، وفي مشكل اآلثار ) # اإليماء: 

 ( وقال: هذا إسناد جيد. 2774في الصحيحة )
 

، وال   -  3944 ، وال أذلَّ هللاُ حِبلٍم قطُّ عن ابِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما َأغىن هللاُ جبهٍل قطُّ
»  . نقَص ماٌل ِمن صدقٍة قطُّ

 في إسناده قيس بن كعب قال األزدي مجهول[. # اإليماء: ]
 

وسلم صدقَة الغنِم يف كلِّ أربعنَي شاًة شاة، فإذا زادْت فجاَزت  عن عبد هللا قاَل: فرَض رسوُل هللِا صلى هللا عليه   -  3946
املئَة ففيها شااتِن إىل عشريَن ومئٍة، فإذا زادْت واحدًة ففيها ثالُث شياٍه، فإذا كثُرْت الغنُم ففي كلِّ مئِة شاٍة شاٌة، وفرَض  

بيع، وليَس فيها شيٌء إىل َأن تصرَي أربعنَي ففيها ُمِسنٌّ أو  رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف البقِر يف كلِّ ثالثنَي تَبيعة أو تَ 
ُمِسنٌة، مث ليَس فيها شيٌء إىل ستنَي، فإذا بلَغت الستنَي ففيها تبيعاِن، مث ليَس فيها شيٌء إىل سبعنَي، فإذا بلَغت السبعنَي  

ففيها ُمِسنَّتان، مث ليَس فيها شيٌء إىل تسعنَي، فإذا بلَغت   ففيها ُمِسنٌَّة وتَبيٌع، مث ليَس فيها شيٌء إىل مثاننَي، فإذا بلَغت مثاننيَ 
 تسعنَي ففيها ثالثُة أَتبعٍة، فإذا كثُرت البقُر فعلى حساِب ذلَك. 

 ( 9091صدقة البقر عند الترمذي وغيره من وجه آخر عن ابن مسعود باختصار، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
 

   .عن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال ُيتمُع على مسلٍم َخراٌج وُعشٌر« -  3947
 ( وقال: هذا حديث باطل وصله ورفعه، ويحيى بن عنبسة متهم بالوضع.132/ 4أخرجه البيهقي ) # اإليماء: 

 
وسلم يقوُل: »إذا أنفَق املسلُم على أهِلِه نفقًة   عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه -  3948

 وهو ََيتِسُبها كانْت له صدقًة«. 
جماعات عن شعبة به   الحديث رواهأن يكون وهم أو شيخه في اسم صحابي  المصنف وأخشى]إسناده فيه لين من أجل شيخ # اإليماء: 

 . وجعلوا الصحابي: أبا مسعود األنصاري[
 

«، فقاَم إليه رجٌل فقاَل: اي رسوَل   -  3950 عن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ارمَحوا حاجَة الغينِّ
؟ قاَل: »الرجُل املوِسُر َيتاُج، فصدقُة الدرهِم عليه عندَ   .  هللِا عزَّ وجلَّ مبنزلِة سبعنَي ألفًا«هللِا، وما حاجُة الغينِّ

 إسناده ضعيف، والمتن منكر[. # اإليماء: ]
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عن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »األَيدي ثالٌث، فيُد هللِا هي الُعليا، ويُد املُعطي هي اليت  -  3951

فلى إىل يوِم القيامِة، واس  . تَ ْغنوا عن السؤاِل ما اسَتطعُتم«َتليها، ويُد السائِل السُّ
 العلة في هذا اإلسناد ضعف الهجري، فقد ضعفه غير واحد[.  ] # اإليماء:

 
   .عن ابِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الفطرُة على كلِّ مسلٍم« -  3952

 ضعيف جدًا.  (: 4027الضعيفة ) # السلسلة
 

عن أب األحوِص قاَل: مسعُت ابَن مسعوٍد يقوُل ملسروٍق: اي مسروُق، أصبْح يوَم صوِمَك َدهيناً َكحياًل، وإايَك  -  3955
وعبوَس الصائمنِي، وأجْب دعوَة َمن دعاَك ِمن أهِل ِملَّتَك ما مل َيظهْر لك ِمنه معزاٌف أو مزماٌر، وصلِّ على َمن ماَت ِمنهم  

وأن تقَطَع عليه   -كلمًة ذكَرها   -اعلْم أنََّك إن تلَق هللَا ِبمثاِل اجلباِل ُذنوابً خرٌي ِمن َأن تلَق هللَا وال تقَطع عليه الشهادَة، و 
 . الشهادَة، اي مسروُق صلِّ عليه وإْن رأيَتُه َمصلوابً أو َمرجوماً، فِإن ُسئلَت فَأِحْل على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم

 . ضعيفحماد بن واقد # اإليماء: 
 

عن ابِن مسعوٍد رمَحه هللاُ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن فطََّر صائماً كاَن له ِمثُل أجِر الصائِم  -  3956
 .ِمن غرِي َأن ينقَص ِمن أجِر الصائِم شيٌء«

 صحيح، وإسناده ضعيف[. ]  # اإليماء:
 

رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »صياُم ثالثَة عشَر وأربعَة عشَر ومخسَة عشَر  عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل  -  3958
 .صياُم الدهِر وإفطارُُه«

 (، ولم أقف عليه في المجمع. 10232قيس بن الربيع ضعفوه. والحديث عند الطبراني )# اإليماء:  
 
 

عن النَ زَّاِل بِن َسربَة أنَّه قاَل: أَتى حذيفُة بُن اليماِن على فتيٍة يف املسجِد فقاَل: ما هؤالِء؟ فقيَل: قوٌم ُعكوٌف،   -  3962
فقاَل: ما كنُت َأحسُب َأن يكوَن اعتكاٌف إال يف مسجِد نفٍر. وقاَل عبد هللا: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:  

 .  تقاُم فيه الصالُة«»االعتكاُف يف كلِّ مسجدٍ 
 ضعيف جدًا.  (: 6237الضعيفة ) # السلسلة

 
عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اطلُبوا ليلَة القدِر يف ثالٍث يَبقنَي، أو مخٍس   -  3963

 . يَبقنَي، أو سبٍع يَبقنَي، أو تسٍع يَبقنَي«
 ( بنحوه. 176/ 3[. وهو في المجمع )إسناده ضعيف جداً صحيح، و ]  # اإليماء:
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عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َنظرُت إىل القمِر َصبيحَة ليلِة القدِر كأنَّه   -  3964

 ِفْلُق َجفنٍة«. 
ا يكوُن ذلَك لثالٍث وِعشريَن.   قال أبو إسحاَق: رمبَّ

 . (15487( )10129(، والمسند الجامع )497يه على أبي إسحاق انظر علل الدارقطني )اختلف ف# اإليماء:  
 

 عن عبد هللا بِن مسعوٍد، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم حجَّ ُمقِرانً.  -  3966
 

َل حقُّ  -  3970 الوالِد إىل الزوِج، َفصاَر الزوُج عن ابِن مسعوٍد، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا ُزوِّجت املرأُة حَتوَّ
 . َجنَّتها وانرَها«

 خلف بن محمد ضعيف جدًا، وأبو مقاتل حفص بن سلم السمرقندي كذبوه. # اإليماء: 
 

عن عبد هللا بن مسعوٍد قاَل: رَأى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم امرأًة فَأعَجبَ ْتُه، فأَتى سودَة وهي َتصنُع طيباً   -  3971
ا رجٍل رَأى امرأًة تُعجُبه، فْليُقْم إىل أهِلِه، فإنَّ َمعها  مثَل الذي  وعنَدها نساٌء، فَأخليَنه، فَقضى حاجَتُه مث َمضى، مث قاَل: »أميُّ

 .َمعها«
 .(: والموقوف عن الثوري أصح197/ 5اختلف في رفعه ووقفه وقال الدارقطني في العلل ) # اإليماء:  

 
مسعوٍد قاَل: إنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم آىَل ِمن نسائِِه وحرََّم، فأمَّا احلراُم فَأحلَُّه هللاُ، وأمَّا   عن عبد هللا بنِ  -  3974

 اإليالُء فأَمَره بكفارِة اليمنِي. 
 

َأصاهَبا فيه عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: َقضى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم للُمالَعنِة جبميِع مرياِث ولِدها مبا  -  3975 
 .ِمن النََّصبِ 

 ( موقوفًا على ابن مسعود. 230/ 4ضعيف اإلسناد من هذا الوجه[. وهو في المجمع )]  # اإليماء:
 

عن عبد هللا بِن مسعوٍد، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن أحسَن يف وصيَِّتِه كانْت متاماً ِلَما نقَص ِمن   -  3976
 زكاتِِه«.

 
عن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن ختَم عمَله فلم يرَضْخ لقرابِتِه ممن مل يرْثه ختَم عمَلُه  -  3977

 .مبعصيٍة«
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 . [ 8قاَل ابُن مسعوٍد: اقرُؤوا ِإن شئُتم: }َوِإَذا َحَضَر اْلِقْسَمَة ُأوُلو اْلُقْرىَب{ اآليَة ]النساء: 
 عبد هللا بن صالح تكلم فيه، وسليمان بن أبي كريمة ضعيف.# اإليماء: 

 
عاماً إىل مصٍر ِمن أمصاِر  عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن جلَب ط -  3980

 . املسلمنَي كاَن له أجُر شهيٍد« 
 : ضعيف.(5416الضعيفة ) # السلسلة

 
 عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: اشرَتى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن يهوديٍّ طعاماً َنسيئًة ورَهَن درَعُه.  -  3983

 
 عن عبد هللا بِن مسعوٍد، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال َتضطرُّوا الناَس يف َأمياهِنم إىل ما ال يَعَلموَن«. -  3986

( حدثنا َيىي: حدثنا عبد اجلبار: حدثنا سفيان، عن مسعر، عن أب إسحاق الشيباين، عن  11)   - 276حديث ابن صاعد 
 ... مسعود  القاسم بن عبد الرمحن، عن عبد هللا بن

 (309/ 8انظر اإلرواء )# اإليماء: 
 

ثْت به أنُفَسها ما مل   عن عبد هللا بِن مسعوٍد، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »جَتاوَز هللاُ ألُميت -  3989 ا حدَّ عمَّ
 . يتكلَّموا به«

 إسناده ضعيف.(: 800)  # الروض البسام
 

عن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا تبارَك وَتعاىل َعفى ألُميت عن ثالٍث: عن اخلطِأ،  -  3990
 .والنِّسياِن، وما اسُتكرِهوا عليِه« 

 كذبه غير واحد. # اإليماء: إسحاق بن بشر الكاهلي 
 

 يه وسلم عن اخِتناِث اأَلسقيِة. عن ابِن مسعوٍد قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عل -  3994
 قاَل عبُدالرزاِق: اخِتناثُها َأن تقلَب رأَسها فتشرَب ِمنه. 

 
ِه«-قال أبو العباِس: وَأحسُبه قد رفعُه   - عن عبد هللا  -  3996  .: قاَل: »ذَكاُة اجلَننِي ذَكاُة أُمِّ

 أحمد بن الحجاج بن الصلت فإنه ضعيف جدًا، وهو علته. (: رجاله ثقات إال 157/ 4قال الحافظ في التلخيص )# اإليماء:  
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 . عن عبد هللا، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أكَل َذبيحَة امرأةٍ  -  3997
 مروان بن سالم متروك. # اإليماء: 

 
 عن عبد هللا قاَل: أَمَران رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأْن َنستشِرَف العنَي واأُلذَن يف اأَلضاحي. -  3999

 
عن ابِن مسعوٍد، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ثالٌث ِمن ُكنوِز الرِبِّ: كتماُن األوجاِع، والَبلوى،   -  4000

   .واملُصيباِت، وَمن بثَّ مل يصرْب«
 ضعيف جدًا.  (: 692الضعيفة ) لسلة# الس

 
َقه مبا يقوُل فقْد كَفَر مبا أُنزَل على   -  4003 عن عبد هللا، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »َمن أَتى كاهناً أو عرَّافاً فصدَّ

 النيبِّ صلى هللا عليه وسلم«. 
 . رفعه(: ووهم الحماني في 329/  5وقال الدارقطني في العلل )  ( موقوفًا على ابن مسعود118/  5في المجمع ) وهو# اإليماء: 

 
عن عبد هللا قاَل: هبَط جربيُل على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم وعليه عباَءاتِن َقَطوانيتاِن، فقاَل النيبُّ صلى هللا   -  4004

، وإنَّه َللباُس محلِة العرِش.  عليه وسلم: »وإنَّكم لَتلبسوَن هذا!« قاَل: إي وربِّ
 [. حديث موضوع] # اإليماء:

 
هللا بِن مسعوٍد، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إزرُة املؤمِن إىل نصِف الساِق، وليَس عليِه َحرٌج  عن عبد  -  4005

 . فيما بنَي ذلَك وبنَي الَكعبنِي، وما أسفَل ِمن ذلَك ففي الناِر«
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
نةِ  -  4006  . عن عبد هللا قاَل: قصُّ الشارِب ِمن السُّ

 إسناده ضعيف والحديث صحيح[. اإليماء: ]# 
 

عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »اتَّقوا هللَا وِصُلوا    الرمحن بنِ عن عبد  -  4008
 .أرحاَمكم«
 ( وقواه بشواهده.869ضعف األلباني إسناده في الصحيحة )# اإليماء: 

 
عن عبد هللا، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »يُؤتى برجٍل ِمن أُميت يوَم القيامِة وما َله ِمن حسنٍة تُرجى له   -  4009

 .اجلنة، فيقوُل الربُّ عزَّ وجلَّ: أدِخلوه اجلنَة، فإنَّه كاَن يرَحُم عياَله«
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 ضعيف اإلسناد من هذا الوجه[. ]  # اإليماء:
 

، ما جزاُء  عن ابِن مسعوٍد  -  4010 رضَي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »قاَل داوُد عليِه السالُم: اي ربِّ
 َمن عاَل أرملًة أو يتيماً ابتغاَء َمرضاِتَك؟ قاَل: ُأظلُّه يف ِظلي يوَم ال ظلَّ إال ِظلي«. 

وانقطاع، أما االنقطاع فبين بكر وابن مسعود، وأما الضعف ففي  هذا حديث غريب فيه ضعف  :(205# اإليماء: األمالي المطلقة )ص 
 َجْسر، وهو بفتح الجيم وسكون المهملة بعدها راء.  جعفر وأبيه

 
   .عن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليس ِمنا َمن مل يرحْم صغريان ويعرْف حقَّ كبرِيان« -  4011

 عيف[. هذا إسناد ض# اإليماء: ]
 

 عن عبد هللا قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، إيّنِ مررُت برجٍل ومل يُ ْقِرين فمرَّ ِب أفأجزه؟ قاَل: »بْل َأْقرِِه«.  -  4012
( عن الحضرمي بإسناده إلى أبي األحوص، عن أبيه مالك بن نضلة مرفوعًا وهو كذلك في المسند  606/ )19أخرجه الطبراني # اإليماء: 

 ( من طرق عن أبي إسحاق 11330)الجامع 
 

عن عبد هللا، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ القلوَب ُجبلْت على ُحبِّ َمن َأحسَن إليها وبُغِض َمن أساَء   -  4018
 . إليها«

 : موضوع.(600الضعيفة ) # السلسلة
 

عن ابِن مسعوٍد رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َسرَّ مسلماً بَعدي فقْد سرَّين يف   -  4020
 . َقربي، وَمن سرَّين يف َقربي سرَُّه هللاُ عزَّ وجلَّ يوَم القيامِة«

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

هللا عليه وسلم: »إنَّ آِخَر ما أدرَك الناُس ِمن كالِم النبوِة: إذا مل  عن ابِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى  -  4021
 َتستِح فاصنْع ما شئَت«. 

: عن عبد هللا قاَل: ِمن كالِم النبوِة: إذا مل َتستحي فاصنْع ما شئَت.   ويف روايِة ابِن اأَلعرابِّ
 . ِم النبوِة: إذا مل َتستحي فاصنْع ما شئتَ ويف روايِة ابِن قُتيبَة: عن ابِن مسعوٍد: كاَن آخُر ما ُحفَظ ِمن كال

 الحديث صحيح[. ] # اإليماء:
 

 قاهَلا ثالَث مراٍت.  عن عبد هللا بِن مسعوٍد، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َأال هلَك املُتكربوَن«، -  4022
 الحديث حسن[. # اإليماء: ]
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 عن ابن مسعوٍد قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إذا أخَذه الضحُك وضَع يَده على ِفيِه.  -  4027
 محمد متروك الحديث. # اإليماء: 

 
 عن عبد هللا، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »مع كلِّ َفرحٍة تَ ْرحٌة«.  -  4028

 : ضعيف.(1855الضعيفة ) # السلسلة
 

وا ابلتَّشميِت«.  -  4033 الِم، وُعمُّ وا ابلسَّ  عن ابِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُعمُّ
 : ضعيف.(3924الضعيفة ) # السلسلة

 
عن حارثَة بِن ُمضرٍب قاَل: كنُت عنَد عبد هللا بِن مسعوٍد، قاَل: فعَطَس رجٌل فقاَل: السالُم عليكم، قاَل: فقاَل  -  4034

ك السالُم، فإذا عطسَت فامحْد كما محَد أبوَك آدُم.   عبد هللا: وعليك وعلى أُمِّ
 ال أدري.  قاَل: فقيَل ألب إسحاَق: فرفَعُه؟ قاَل:

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »قاَل هللاُ تبارَك وَتعاىل: أان عنَد ُحسِن ظنِّ َعبدي  -  4035
 ب، وأان أذكُرُه كلَّما ذَكَرين«. 

 (: إسناده تالف.488)  # الروض البسام 
 

هللَا قسَم بيَنكم أخالَقكم كما قسَم بيَنكم أرزاَقكم،  عن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ  -  4037
، فَمن ضنَّ ابملاِل أن يُنفَقُه وخاَف الع ، وال يُعطي اإلمياَن إال َمن أحبَّ نيا َمن َيبُّ وَمن ال َيبُّ دوَّ َأن  وإنَّ هللَا يُعطي الدُّ

 إلَه إال هللاُ وهللاُ أكرُب«.  ُياهَدُه وهاَب الليَل َأن يكابَدُه فلُيكثْر ِمن قوِل سبحاَن هللِا وال
  (.2714صحح األلباني إسناده في الصحيحة )# اإليماء: 

 
عن عبد هللا رضَي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل: بسِم هللِا، وقاَل مرًة: َمن قاَل:   -  4038

ه   عليهنَّ جناحَ سبحاَن هللِا، واحلمُد هلِل، وال إلَه إال هللاُ، وهللاُ أكرُب، وال حوَل وال قوَة إال ابهلِل، وتبارَك هللاُ، تلقَّاهن مَلٌك فضمَّ 
هن إىل جناِحِه   -  حَت َييي وجَه ربِّ العاملنَي تبارَك وَتعاىل«. -وقاَل مرًة: تلقَّاهن فكتَبهنَّ مث ضمَّ

 . ( موقوفًا على ابن مسعود90/  10(، والمجمع )6136/ 6878(، واإلتحاف ) 3406هو في المطالب )# اإليماء: 
 

عن عبد هللا بِن مسعوٍد، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن أخطَأ خطيئًة أو أذنَب ذنباً مث ندَم فهو كفارٌة   -  4042
 له«.
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 أبو سعد البقال ضعيف.# اإليماء:  
 

 له، فسمَع بذلَك  عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: يف القرآِن آيتاِن ما قرَأ هِبما عبُد مسلٌم عنَد ذنِبه إال َغفَر هللاُ  -  4043
 مسَعه ُأبٌّ، رجالِن ِمن أهِل البصرِة فأَتياُه، فقاَل: ائتيا ُأبَّ بَن كعٍب، فإيّنِ مل أمسْع ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم شيئاً إال 

َذا فَ َعُلوا فَاِحَشًة َأْو ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم  فأَتيا أُبياً فقاَل: اقرءا القرآَن فإنَّكما ستجداهِنما، فقرءا حَت بَلغا آَل ِعمراَن: }َوالَِّذيَن إِ 
نُوَب ِإالَّ اَّللَُّ{ ]آل عمران:  [، }َوَمْن يَ ْعَمْل ُسوًءا َأْو َيْظِلْم نَ ْفَسُه مثَّ  135ذََكُروا اَّللََّ فَاْستَ ْغَفُروا ِلُذنُوهِبِْم َوَمْن يَ ْغِفُر الذُّ

[ اآليَة، فقاال: قْد وجْدانمها، قاَل ُأبٌّ: أيَن؟ قاال: يف النساِء وآِل عمراَن، 110رَِحيًما{ ]النساء:َيْستَ ْغِفِر اَّللََّ ُيَِِد اَّللََّ َغُفورًا 
 مُها.  فقاَل ُأبٌّ: ها 

 . ( بنحوه ليس فيه: فإني لم أسمع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم شيئًا إال سمعه ُأبي11/ 7هو في المجمع )# اإليماء: 
 

 عن عبد هللا بِن مسعوٍد، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »القراُن كالُم هللِا عزَّ وجلَّ«. -  4045
ْغشيَّ يقوُل: قاَل جمالٌد: قاَل عامٌر: قاَل مسروٌق: قاَل عبد هللا: فَمن قاَل غرَي ذا فقْد كفَر ابهلِل.   قاَل: مسعُت الدَّ

 (: ليس بصحيح.251/ 1(. وقال الذهبي في الميزان ) 235)أورده ابن الجوزي في الموضوعات # اإليماء: 
 

ُعهم، فاجتَمعوا يف ظلِّ املسجِد،   -  4046 عن ابِن مسعوٍد أنَّه بعَث إىل إخوانِه ِمن أهِل الكوفِة وأمَرهم أْن ُيتِمعوا فيودِّ
م كانوا فَأاتهم فسلََّم عليهم فأَمَرهم َأن ال يَ َتنازعوا يف القرآِن، وأخرَبَهم أنَّه َمن ج َحَد بشيٍء ِمنه فقْد جحَدُه كلَّه، وأخرَبهم أهنَّ

م كانوا يَقرؤون عليه فيخرِبُهم كلَّهم أنَّه حمسٌن.   يَ َتنازعون فيه عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، وأهنَّ
«.وكاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ال ُتتلُف فيه األلسنُة، وال خيَلَق عن كثرِة ا  لردِّ

وذلَك أنَّ شريعَة اإلسالِم فيه واحدٌة حدوُدها وفرائُضها، ولو كاَن واحد ِمن احلرفنِي أيمُر بشيٍء يَنهى عنه اآلخُر وُتتلُف فيه  
 الفرائُض واحلدوُد وذكَر كلمًة. 

ألتيُته حَت أؤلَف علَمه إىل ِعلمي، وإيّنِ   ولو أيّنِ أعلُم أنَّ أحدًا أعلم ِمين مبا أُنزَل على حممٍد صلى هللا عليه وسلم تبلُغُه اإلبلُ 
مسعُت القرآَن ِمن يف رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم سبعنَي سورًة، وكاَن يُ َعرُض عليه القرآُن يف كلِّ سنٍة، وكنُت أعرُض عليه 

 دُعها رغبًة عنها. فُيخربين أيّنِ حُمسٌن، حَت كاَن عاَم قُبَض فيه فُعِرَض عليه مرَّتني، مث قرأُت عليه فال أ
 محمد بن الفضل بن عطية كذبوه. # اإليماء: 

 
عن ابِن مسعوٍد، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »كاَن الكتاُب األوُل نزَل ِمن ابٍب واحٍد وعلى وجٍه   -  4049

، وحُمكٍم وُمتشابٍه، وأمثاٍل، فَأحلُّوا  واحٍد، ونزَل القرآُن ِمن سبعِة أبواٍب على سبعِة أحُرٍف : زاجٍر وآمٍر، وحالٍل وحرامٍ 
ا هُنيتُم، واعترِبوا ِبمثاِله، واعَملوا مبُحكِمِه، وآِمنوا مبُتشاهبِ  ه، وقولوا: }آَمنَّا  حالَله وحّرِموا حراَمه، وافَعلوا ما أُمرُُت وانَتهوا عمَّ

 . [ 7ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبَِّنا{« ]آل عمران: 
 يثبت[. البر: هذا حديث عند أهل العلم ال  ]قال ابن عبد# اإليماء:  
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عن عبد هللا قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »أُنزَل القرآُن على سبعِة أحُرٍف، فَمن قرَأ ]على حرٍف[ ِمنها   -  4050

ْل إىل غريِِه رغبًة عنه«   .فال يتحوَّ
 : ضعيف.(2969) الضعيفة # السلسلة

 
 .عن أب عبد الرمحن، عن عبد هللا بن مسعوٍد يرفُعُه قاَل: »خريُكم َمن تعلََّم القرآَن وعلََّمه« -  4052

 إسناده ضعيف.صحيح و # اإليماء:  
 

 .عن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن سرَّه َأن َيبَّ هللَا وَرسوَله فليقرْأ يف املصحِف« -  4053
(: أتى بخبر باطل، ثم ذكر هذا الحديث. بينما حسن األلباني إسناده 471/ 1قال الذهبي في ترجمة الحر بن مالك في الميزان )# اإليماء:  

 .(2342في الصحيحة )
 

عن حممِد بِن محيٍد الرازيِّ قاَل: اشتكيُت َعيين فشكوُت إىل جريٍر، قاَل: انظْر يف املصحِف، فإنَّه اشتكيُت َعيين   -  4054
، فقاَل يل: انظْر يف   فشكوُت إىل منصوٍر، فقاَل يل: انظْر يف املصحِف، فإينَّ اشتكيُت َعيين فشكوُت إىل إبراهيَم النَخعيِّ

فإنَّه اشتكيُت َعيين فشكوُت إىل علقمَة، فقاَل يل: انظْر يف املصحِف، فإنَّه اشتكيُت َعيين فشكوُت إىل ابِن  املصحِف، 
مسعوٍد، فقاَل يل: انظْر يف املصحِف، فإنَّه اشتكيُت َعيين فشكوُت إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَل يل: »انظْر يف  

إىل جربيَل، فقاَل يل: انظْر يف املصحِف، فإنَّه اشتكيُت َعيين فشكوُت إىل ربِّ عزَّ   املصحِف، إنَّه اشتكيُت َعيين فشكوتُ 
 وجلَّ، فقاَل يل: انظْر يف املصحِف«.

 
 . عن عبد هللا قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »زيِّنوا القرآَن ِبصواِتكم« -  4056

 # المتن صحيح من حديث أبي هريرة والبراء بن عازب. 
 

 عن عبد هللا بِن مسعوٍد، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قرَأ }طه{ بكسِر الطاِء واهلاِء. -  4061
 إسناده ضعيف.(: 1384)  # الروض البسام 

 
ُهْم ِمَن اْلَعَذاِب اأْلَْدىَن ُدوَن اْلَعَذاِب اأْلَْكرَبِ{ ]السجدة:   -  4062 [، قاَل: يوُم  21عن عبد هللا رضي هللا عنه: }َولَُنِذيَقن َّ

 بدٍر. 
 

وازي  عن أب الضُّحى قاَل: ُكنا عنَد أب ُعبيدَة بِن عبد هللا بِن مسعوٍد فقاَل: قاَل يل عبد هللا: إنَّ سورَة األحزاِب تُ  -  4063
 سورَة البقرِة، فقاَل أبو ُعبيدَة: صدَق.
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، قاَل: َأدعو لَك   -  4065 عن أب فاطمَة قاَل: قاَل عثماُن البِن مسعوٍد رضَي هللاُ عنه: ما َتشتهي؟ قاَل: رمحَة ربِّ

لبناِتَك، قاَل: قْد أمرُت بَنايت  الطبيَب؟ قاَل: الطبيُب أمَرَضين، قاَل: أال آمُر لَك بعطيٍة؟ قاَل: ال حاجَة يل فيه، قاَل: يكوُن  
 سورَة  َأْن يقرْأَن كلَّ ليلٍة سورَة املُلِك، إيّنِ مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن قرَأ كلَّ ليلٍة أو يف كلِّ ليلةٍ 

 الواقعِة مل ُتصْبه فاقٌة«. 
 .اختلف على السري بن يحيى في اسم شيخه وشيخ شيخه # اإليماء:  

 
 . عن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »سورُة تبارَك هي املانعُة ِمن عذاِب القرِب« -  4066

 (. 1140حسن األلباني إسناده في الصحيحة )# اإليماء: 
 

{ ]اجلن:  -  4068 [، قاَل: َهَبطوا على رسوِل هللِا صلى هللا عليه  1عن عبد هللا رضَي هللاُ عنه قاَل: }اْسَتَمَع نَ َفٌر ِمَن اجلِْنِّ
 .وسلم وهو ببطِن خنلٍة فقاَل: »َصه«، وكانوا تسعًة والعاشُر زوبعة

 (. 701مرساًل. وانظر علل الدارقطني )( للبزار عن زر 106/ 7حديث حسن[. ونسبه في المجمع )] # اإليماء:
 

ثُت أنَّك كنَت مع رسوِل هللِا صلى هللا  -  4069 عن َعمرو بِن َغيالَن الثقفيِّ قاَل: أتيُت عبد هللا بَن مسعوٍد فقلُت له: ُحدِّ
ثين كيَف كاَن شأنُه، قاَل: إنَّ أهَل الصُّفةِ  ؟ فقاَل: أجْل، فقلُت: حدِّ  أخَذ كلُّ رجٍل ِمنهم رَجَلني  عليه وسلم ليلَة وفِد اجلنِّ

يهما وتُركُت فلم أيُخْذين ِمنهم أحٌد، فمرَّ ِب رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »َمن هذا؟« فقلُت: أان ابُن مسعودٍ  ، يُعشِّ
يَك؟« قلُت: ال، قاَل: »فانطلْق َلعلي أجُد لك شيئًا«، فانطلْقنا حَت أَ  تى ُحجرَة أمِّ سلمَة،  فقاَل: »ما أَخَذك أحٌد يُعشِّ

صلى  فرَتَكين رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم قائماً ودخَل إىل أهِلِه، مث خرَجْت اجلاريُة فقالْت: اي ابَن مسعوٍد، إنَّ رسوَل هللِا 
ففُت فرجعُت إىل املسجِد فجمعُت َحصى املسجِد فتوسدتُه والت هللا عليه وسلم مل ُيْد لَك عشاًء فارجْع إىل مضجِعَك،

بِثوب، فلم ألبْث إال قلياًل حَت جاَءت اجلاريُة فقالْت: عبد هللا بَن مسعوٍد، أجْب رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فاتبعُتها  
وأان َأرجو العشاَء، حَت إذا بلغُت َمقامي خرَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ويف يِدِه َعسيٌب ِمن خنٍل، فعرَض به على  

أنطلُق«، قلُت: ما شاَء هللاُ، فأعاَدها عليَّ ثالَث مراٍت كل ذلَك أقوُل: ما شاَء   : »انطلْق أنَت معي حيثُ َصدري فقالَ 
 هللاُ.

 فانطلَق وانطلقُت معه حَت أَتينا بقيَع الَغرقِد، فخطَّ بعصاُه خطاً مث قاَل: »اجلْس فيها وال تربْح حَت آتَيَك«، مث انطلَق مَيشي
الَل النخِل، حَت إذا كاَن ِمن حيُث َأراُه اثرْت مثُل الَعجاجِة السوداِء، ففرقُت فقلُت: َأحلُق برسوِل هللِا  وَأان أنظُر إليه خ

صلى هللا عليه وسلم فإيّنِ أظنُّ هذه هوازُن َمَكروا برسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ليقُتلوه فَأسعى إىل البيوِت فَأستغيُث  
 صلى هللا عليه وسلم َأوصاين َأن ال أبرَح َمكاين الذي َأان فيه، فسمعُت رسوَل هللِا صلى هللا  الناَس، فذكرُت أنَّ رسوَل هللاِ 

 عليه وسلم يقَرُعهم بعصاُه ويقوُل: »اجِلسوا«، فجَلسوا حَت كاَد ينشقُّ عموُد الصبِح، مث اَثروا وَذهبوا.
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قلُت: ال، وهللِا لقْد فزعُت الفزعَة اأُلوىل حَت َأردُت َأن آيَت    فَأاتين رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »َأمنَت بعدي؟«
البيوَت فأستغيَث حَت مسعُتَك تقَرُعهم بعصاَك، وكنُت أظنُّها هوازَن َمَكروا برسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ليقُتلوه، قاَل:  

هم، فهْل رأيَت ِمن شيٍء ِمنهم؟« قلُت: رأيُت رجااًل ُسوداً »لو أنََّك خرجَت ِمن هذِه احللقِة ما َأِمنُت عليَك َأن خيطََفَك بعضُ 
ُمستدبريَن بثياٍب بيٍض، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أولئَك وفُد جنِّ َنصيينَب، فسأَلوين املتاَع والزاَد فمتْعُتهم  

م ال َُيدوَن عظماً إال َوجدوا حلَمه الذي كاَن بكلِّ عظٍم حامٍل أو َروثٍة أو بعرٍة«، قلُت: وما يُغين عنهم ذلَك؟ قاَل: »إ هنَّ
 .عليه يوَم ُأكَل، وال َروثًة إال َوجدوا فيها حبَّها الذي كاَن فيها يوَم ُأكلْت، فال َيستنقي أحٌد ِمنكم بعظٍم وَروثٍة«

 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]
 

4073  -   ُ عن َعمرو بِن َميمون ُأراه عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »}ُقْل ُهَو اَّللَّ
 . َأَحٌد{ ثُلُث القرآِن«

 شريك سيئ الحفظ. # اإليماء:  
 

ُ َأَحٌد{ ثلُث القرآِن«.  عن زرٍّ، عن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قراءُة }ُقْل ُهوَ  -  4074  اَّللَّ
 ]الصواب أنه صح موقوفًا من هذا الطريق، وإن كان قد صح مرفوعًا من طريق آخر عن ابن مسعود[  # اإليماء: 

 
عن األسوِد بِن يزيَد، عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »طلُب العلِم فريضٌة   -  4076

 . على كلِّ مسلٍم«
 موسى بن عمير الذي يروي عنه الهيثم بن يمان متروك. وفي اإلسناد من لم أعرفه. # اإليماء:  

 
وُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن خرَج ِمن بيِته يطلُب ابابً ِمن العلِم، لريدَّ  عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رس  -  4077

 .به ابطاًل إىل احلقِّ وضااًل إىل اهلُدى كان عمُله كعبادِة ُمتعبٍد أربعنَي عامًا«
 متروك، والضحاك ليست له رواية عن ابن مسعود. دعبد الحميالسري بن # اإليماء: 

 
عن علقمَة قاَل: قاَل عبد هللا: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن يُرد هللاُ عزَّ وجلَّ ِبه خريًا يُفقِّهه يف   -  4079

يِن«  .الدِّ
 .. ولكن الحديث صحيح[. .إسناده ضعيف ] # اإليماء:

 
عن أب وائٍل، عن عبد هللا رضَي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن حفَظ على أُميت أربعنَي  -  4082

 . حديثاً ينفُعهم هللاُ هِبا قيَل َله: ادُخل اجلنَة ِمن أيِّ أبواِب اجلنِة شئَت«
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  (: وهذا باطل، وقال في ترجمة محمد بن حفص588/ 2بن محمد األسدي في الميزان )  نعبد الرحمقال الذهبي في ترجمة  # اإليماء:  
 (: فاآلفة هو أو شيخه.  526/ 3)

 
عن زرٍّ، عن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن حفَظ على أُميت أربعنَي حديثاً ينفُعهم هللاُ  -  4083

 بواِب اجلنِة شئَت«. هِبا قيَل َله: ادخْل ِمن أيِّ أ
 

القيامِة اَندى ُمناٍد: أيَن الظَّلمُة   عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن يومُ  -  4088
، مث يُرمى هِبم يف  وَأعواُن الظَّلمِة وأشباُه الظَّلمِة؟ حَت َمن بَرى هلم قلماً أو الَق هلم دواًة، فُيجمعوَن يف اتبوٍت ِمن حديدٍ 

 جهنََّم«.
 

عن ابِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كانْت أنبياُء، وبعَد األنبياِء خلفاُء يَهُدون هبدِيهم  -  4090
َِبهوائِهم، فَمن ابرَأهم جَنا، وَمن اعتزهَلم َسِلَم،  وَيستَ نُّون بُسنِتهم ويَعملون ِبعماهِلم، وكان بعَد اخللفاِء ملوٌك خُيالفوَن َأعماهَلم 

 . وَمن ابَشَرهم هلَك«
 . ]في إسناده عبد هللا بن نوفل لم أجد ترجمته[# اإليماء:  

 
عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َسيليُكم أُمراُء يُفِسدوَن، وما ُيصلُح هللاُ   -  4091

هبم أكثُر، فَمن عمَل ِمنهم بطاعِة هللِا فلهم األجُر وَعليكم الشكُر، وَمن عمَل ِمنهم مبعصيِة هللِا فَعليهم الِوزُر وَعليكم  تعاىل 
 .الصرُب«

 ضعيف جدًا.  (: 1352الضعيفة ) # السلسلة
 

عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »يل أمساُء: أان أمحُد، وأان حممٌد، وأان احلاشُر، وأان  -  4093
 . املُقفَّى، وأان نيبُّ التوبِة«

مسند ابن من  (: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين، وشيخه كوفي، وقد وهم فيه فجعله1402)  # الروض البسام
 مسعود، والصواب أنه من مسند أبي موسى األشعري.

 
عن عبد هللا بِن مسعوٍد، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »وُأعطيُت فواتَح الَكِلِم وخوامتَُه، وإنَّ َأمَلَك العمِل  -  4094

 .به خوامتُُه، وإنَّكم يف خواُِت األعماِل«
 وابنه ذكرهما ابن عساكر في التاريخ ولم يحك فيهما جرحًا وال تعدياًل.  دعبد الواح  (: إبراهيم بن49)  # الروض البسام 

 
نيا -  4095  . عن عبد هللا قاَل: مل يَ َر حممٌد صلى هللا عليه وسلم ربَّه يف الدُّ
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 سليمان بن أبي سليمان اليمامي ضعيف. # اإليماء:  
 

عن أب ظَبياَن اجلَنيب قاَل: ُكنا جلوساً عنَد أب ُعبيدَة بِن عبد هللا وحممِد بِن سعِد بِن أب وقاٍص ومها جالساِن،   -  4097
ثن ثنا عن أبيَك ليلَة ُأسرَي مبحمٍد صلى هللا عليه وسلم، فقاَل أبو ُعبيدَة: ال، بْل حدِّ ا  فقاَل حممُد بُن سعٍد ألب ُعبيدَة: حدِّ

ُث قاَل: أنَت عن أبيكَ   ، فقاَل حممُد بُن سعٍد: لو سأْلتين قبَل أْن أسأَلَك لفعلُت، فأنشَأ أبو ُعبيدَة َيدِّ
ا  قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأاتين جربيُل بدابٍة فوَق احلماِر ودوَن البغِل فحمَلين عليه، مث انطلَق يَهوي بنا، كلَّم

ديِه، وِإذا هبَط استوْت يداُه مع رِجليِه، حَت مَرْران برجٍل سبٍط طواٍل آدَم كأنَّه ِمن  صعَد عقبًة استوْت رِجالُه كذلَك مع ي
ذا معَك اي رجاِل َأْزِد َشنوأَة وهو يقوُل ويرفُع صوَته: أكرْمَته وفضَّْلَته، قاَل: فدفْعنا إليه فسلَّمنا عليه فردَّ السالَم فقاَل: َمن ه

رحباً ابلنيبِّ األميِّ الذي بلََّغ رسالَة ربِّه ونصَح ألُمته، قاَل: مث دفْعنا فقلُت: َمن هذا اي  جربيُل؟ قاَل: هذا حممٌد، فقاَل: م
جربيُل؟ قاَل: هذا موسى بُن عمراَن عليِه السالُم، قاَل: وقلُت: وَمن يعاتُب؟! ربَّه؟! قيَل: ال، قلُت: ويرفُع صوَته على ربِّه 

َته«.   قدعزَّ وجلَّ! قاَل: إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ   عرَف ِحدَّ
أبيَك   قاَل: »مث اندفْعنا حَت مَرْران بشجرٍة كأنَّ مثَرها السرُح حتَتها شيٌخ وعيالُه، قاَل: فقاَل يل جربيُل عليِه السالُم: اعمْد إىل

ابُنَك حممٌد، قاَل: مرحباً  جربيُل؟ قاَل: هذا  إبراهيَم، فدفْعنا إليه فسلَّمنا عليه فردَّ السالَم، فقاَل إبراهيُم: َمن هذا معَك اي 
ضعُفهم، فِإن استطعَت ابلنيبِّ األُميِّ الذي بلََّغ رسالَة ربِّه ونصَح ألُمِتِه، اي بينَّ إنَّك الٍق ربََّك الليلَة، وإنَّ أُمتَك آِخُر األُمِم وأَ 

 أْن تكوَن حاجُتَك أو جلُّها يف أُمتَك فافعْل«. 
املسجِد اأَلقصى، فنزلُت وربطُت الدابَة ابحللقِة اليت يف ابِب املسجِد اليت كاَنت األنبياُء  قاَل: »مث اندفْعنا حَت انَتهينا إىل 

تربُط هِبا، مث دخلُت املسجَد فعرفُت النبينَي ِمن بنِي قائٍم وراكٍع وساجٍد، مث أُتيُت بكأسنِي ِمن عسٍل ولنٍب فأخذُت اللنَب  
 . طرَة وربِّ حممٍد، قاَل: مث أُقيمت الصالُة فَأممُتهم، مث انصرْفنا فأقبَ ْلنا«فشربُت، فضرَب جربيُل منِكيب وقاَل: أصبَت الف

 أبو عبيدة لم يسمع من أبيه.# اإليماء: 
 

ثنا ذاَت ليلِة عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم حَت أكثَ ْران احلديَث، قاَل:   -  4098 عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: حتدَّ
ا أصبْحنا غَدوان  إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »ُعرضْت عليَّ األنبياُء عليهم السالُم ِبتباِعها، فإذا النيبُّ معه فلمَّ

ن قوِم لوٍط  ثالثٌة ِمن أُمِته، وإذا النيبُّ معه عصابٌة ِمن أُمِته، وإذا النيبُّ معه نفٌر، وإذا النيبُّ ليَس معه أحٌد، وقد أنبَأكم هللاُ ع
ا  78 وجلَّ: }أَلَْيَس ِمْنُكْم رَُجٌل َرِشيٌد{ ]هود:  فقاَل عزَّ  [، حَت مرَّ ب موسى بُن عمراَن يف َكبَكبٍة ِمن َبين إسرائيَل، فلمَّ

:  رأيُتهم َأعَجبوين ورَاُعوين فقلُت: َمن هذا؟ قالوا: هذا أخوَك موسى وَمن َمعه ِمن َبين إسرائيَل، قلُت: اي ربِّ أيَن أُميت؟ قالَ 
راُب ِظراُب مكَة قد سدَّ وجوَه الرجاِل، فقاَل: أرضيَت اي حممُد؟ قلُت: ربِّ رضيُت، قاَل:   انظْر عن مييِنَك، فنظرُت فإذا الظِّ

انظْر عن يساِرَك، فإذا األفُق قْد سدَّ وجوَه الرجاِل، فقاَل: أرضيَت اي حممُد؟ قلُت: ربِّ رضيُت، قاَل: فإنَّ مع هؤالِء سبعنَي 
 نَة بغرِي حساٍب«.ألفاً يدُخلون اجل

 اجعْله  قاَل: فأنشأَ رجٌل يُقاُل له ُعكاشُة بُن حِمْصٍن األسديُّ فقاَل: اي رسوَل هللِا، ادُع هللَا َأن َُيَعَلين ِمنهم، قاَل: »اللهمَّ 
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 قاَل: »سبَقَك هبا ُعكاشُة«. -يَعين فقاَل: ادُع هللَا َأن ُيَعَلين ِمنهم  - ِمنهم«، مث قاَل رجٌل آخُر 
 قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ِإن استطعُتم َِبب وأُمي َأن َتكونوا ِمن السبعنَي، فإْن عجزُُت وقصَّرُُت فُكونوا ِمن َأصحابِ  مث

راِب، فإْن عجزُُت وقصَّرُُت فكونوا ِمن َأصحاِب األُفِق، فإيّنِ رأيُت ُأانساً يتهاَوشونَه كثريًا، قاَل: إيّنِ أَلرجو َأن  َن َمن  يكو الظِّ
َل: َأرجو َأن  تَبَعين ِمن أُميت ربَع أهِل اجلنِة، فكربََّ القوُم، مث قاَل: إيّنِ أَلرجو َأن َيكونوا ثلَث أهِل اجلنِة، فكربََّ القوُم، مث قا

 [. 40،  39 اآْلِخرِيَن{ ]الواقعة: ( َوثُ لٌَّة ِمنَ 39َيكونوا شْطَر أهِل اجلنِة، فكربََّ القوُم«، مث َتال هذه اآليَة: }ثُ لٌَّة ِمَن اأْلَوَِّلنَي )
رُفَع    فتذاَكروا بيَنهم َمن هؤالِء السبعون ألفاً؟ فقاَل بعُضهم: هم قوٌم ُوِلدوا يف اإلسالِم مل يعرِفوا غريَُه وماُتوا وهم عليِه، حَت

لوَن«احلديُث إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »هم الذين ال َيكَتووَن، وال َيْسرتقوَن،  م يَتوكَّ وَن، وعلى رهبِّ  .وال يَتطريَّ
 حديث صحيح، في إسناده خلف بن موسى وهو صدوق يخطئ، والحسن لم يسمع من عمران بن الحصين[.] # اإليماء:

 
عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم بدٍر ألب بكٍر وعمَر رضَي هللاُ عنهما:   -  4099

 . »َمثُلَك اي أاب بكٍر يف املالئكِة مثُل ميكائيَل عليِه السالُم، وَمثَلَك اي عمُر يف املالئكِة مثُل جربيَل عليِه السالُم«
 يسمع من أبيه.أبو عبيدة لم # اإليماء:  

 
 عن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ عمَر رضي هللاُ عنه َلِمن أهِل اجلنِة«.  -  4101

 .(993( )880( من طريق محمد بن الصباح وانظر علل الدارقطني ) 6884صححه ابن حبان )# اإليماء: 
 

عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم أخَذ بيِد عليٍّ عليِه السالُم وهو يقوُل: »هذا  -  4105
 . وليِّي وأان وليُّه، ساملُت َمن سامَلَ، وعاديُت َمن َعادى«

 األوسط باختصار.( للطبراني في 108/ 9إسحاق بن بشر متهم. والحديث نسبه في المجمع )# اإليماء: 
 

َل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عليَّ بَن أب طالٍب رضي هللاُ عنه بُبزاِقِه  -  4106 عن ابِن مسعوٍد رضي هللاُ عنه قاَل: َكحَّ
 . فرِبئَ 

 إسناده هالك ال يصح[. ] # اإليماء:
 

عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: أصابْت فاطمُة بنُت رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم صبيحَة العرِس رعدٌة، فقاَل هلا  -  4107
نيا، وإنَّه يف اآلخرِة َلِمن الصَّاحلنَي، اي فاطمُة إ ا  رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي فاطمُة، إيّنِ زوجُتِك سيداً يف الدُّ نَّه َلمَّ

ن أمِلَك بعليٍّ أمَر هللاُ عزَّ وجلَّ جربيَل عليِه السالُم فقاَم يف السماِء الرابعِة فصفَّ املالئكَة ُصفوفاً، مث خَطَب عليهم  أردُت أَ 
، مث أمَر شجَر اجلِناِن فحمَلت احلُليَّ واحلَُلَل، مث أمَرها فنثرْتُه على املالئكِة، فَمن أخَذ ِمنه ٍذ  م يومئجربيُل فزوََّجِك ِمن عليٍّ

 أكثَر مما أخَذ صاحُبه أو أحسَن فَخَر ِبه إىل يوِم القيامِة«. 
 قالْت أمُّ سلمَة: فلقد كانْت فاطمُة عليها السالُم تفَخُر على النساِء حنَي كانْت أوَل ِمن خَطَب عليها جربيُل عليِه السالِم. 
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ا أراَد النيبُّ صلى هللا عليه وسلم َأن يُوجِّ  : َلمَّ َه بفاطمَة إىل عليٍّ أخَذهْتا رعدٌة، فقاَل: »اي بُنيُة ال جتزَعي، إيّنِ  ولفُظ الصَّيداويِّ
ا أَمَرين أْن ُأزوَجِك ِمن عليٍّ  ، إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ أَمَرين أْن ُأزوَجِك، ِمنه إنَّ هللَا تعاىل َلمَّ أمَر املالئكَة َأن   مل أزوْجِك ِمن عليٍّ

َر اجلِناِن َأن حتمَل احلُليَّ واحلَُلَل، مث أمَر جربيَل عليِه السالُم فنصَب يف اجلنِة منربًا، مث  يصطفُّوا ُصفوفاً يف اجلنِة، مث أمَر شج
ا َأن فرَغ نثَر عليهم ِمن ذلَك، فَمن أخَذ أحسَن أو أكثَر ِمن صاحِبه افتَخَر به إىل يوِم القيامِة،   صعَد جربيُل فاختَطَب، فلمَّ

 . يكفيِك اي بنيُة هذا«
 موضوع[. ]# اإليماء: 

 
َر عبد هللا ابجلنةِ  -  4112  . عن أب ُعبيدَة، عن عبد هللا مثَل ذلَك، أنَّه بشَّ

 . ضعيف اإلسناد من هذا الوجه[]  # اإليماء:
 

 .عن عبد هللا قاَل: قرأُت على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل يل: »رتِّْل فداَك َأب وأُمي« -  4113
غيره  ]فيه عاصم بن عامر لم أهتد إلى من ترجم له، والراوي عنه يحيى بن زكريا بن شيبان ترجمه ابن حبان في الثقات ولم أر # اإليماء:  

 . ترجم له[
 

عن عبد هللا قاَل: والذي ال إلَه غريُُه، ما ِمن املُهاجريَن أحٌد إال ولألَنصاِر عليه ِمنٌَّة، لقْد أطَعموا جائَِعنا، ومرَّضوا   -  4117
 .مريَضنا

 
عن عبد هللا بِن مسعوٍد، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا َأعطاين فارَس وأبناَءهم وسالَحهم  -  4119

ين حِبْمرَيَ«.ون  ساَئهم، وَأعطاين الروَم ونساَءهم وأبناَءهم وأمواهَلم، وَأمدَّ
 ، وإسناده ضعيف.(2517تقدم في مسند عبد هللا بن سعد من طريق بقية )# 
 

عن أب وائٍل قاَل: خرْجنا مع ابِن مسعوٍد إىل قريٍة ابلقادسيِة، فأَتى رجٌل ِمن األَنباِط يف حاجٍة له، فالتفَت ابُن   -  4120
م مسعوٍد فقاَل: إيّنِ مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »اترُكوا الرتَك ما َتركوكم، وال جُتاِوروا األَنباَط يف بالِده م فإهنَّ

يِن، فإذا َأدوا اجلزيَة فَأِذلُّوهم، وإذا أظَهروا اإلسالَم وقرُؤوا القرآَن وتعلَّموا العربيَة واحَتبوا يف اجملالِس وراَجعآفُة ا وا الرجاَل  لدِّ
ينُ   ُمعلقاً ابلثُّراي  الكالَم فاهلرَب اهلرَب ِمن بالِدهم، وال تُناِكحوا اخلوَز فإنَّ هلم أصاًل يَنزعوَن إىل غرِي الوفاِء، ولو كاَن هذا الدِّ

 .لتناولْتُه قوٌم ِمن أبناِء فارَس«
 .متروك رعبد الغفاعمرو بن # اإليماء:  
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نيا: اي ُدنيا اخُدمي َمن   -  4124 عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يقوُل هللاُ تعاىل للدُّ
 .َخَدمين، وأتِعيب اي ُدنيا َمن َخَدمِك«

 : موضوع.(808( )12الضعيفة ) # السلسلة
 

نيا زاهدًا كأنَّه جمتاٌز،   -  4125 عن ابِن مسعوٍد رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن مل يكْن يف الدُّ
 .ويف اآلخرِة راغباً كأنَّه راحٌل، وللموِت خائفاً متوقِّعاً، مل يبلْغ ِمن الزهِد غايَتُه، ومل تصُدْق نيُتُه«

 ف، والحديث منكر[.إسناده شديد الضع# اإليماء: ]
 

عن ابِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأوحى هللاُ تعاىل إىل نيبٍّ ِمن األنبياِء أْن ُقل لفالٍن   -  4128
لْت راحَة نفِسَك، وأمَّا انقطاُعَك إيلَّ فتعزَّْزَت مبا عملَت فيما يل عليَك، قاَل: اي  نيا فتعجَّ ربِّ وما   العابِد: أمَّا زهُدَك يف الدُّ

 .؟ قاَل: هل واليَت يل ولّياً أو عاديَت يل عدّوًا؟«ذاكَ 
 : ضعيف.(3337الضعيفة ) # السلسلة 

 
ْساَلِم{  -  4129 ُ َأْن يَ ْهِديَُه َيْشَرْح َصْدرَُه ِلإْلِ ]األنعام:  عن ابِن مسعوٍد، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: }َفَمْن يُرِِد اَّللَّ

بُة إىل [، قَالوا: كيَف؟ قاَل: »ُيعُل النور فيه فَينفسُح«، قَالوا: وما عالمُة ذلَك؟ قاَل: »التَّجايف عن داِر الُغروِر، واإلان125
   .داِر اخلُلوِد، واالستعداُد للموِت قبَل نزوِلِه«

 : ضعيف.(965الضعيفة ) # السلسلة
 

نيا، فِنْعَم َمطيُة املؤِمن، َعليها يبلُغ اخلرَي،   -  4130 عن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال تسبُّوا الدُّ
 . وهِبا يَنجو ِمن الشرِّ«

 : موضوع.(5420الضعيفة ) # السلسلة
 

عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كم ِمن ذي ِطْمريِن ال يُؤبَُه له لو أقسَم على  -  4135
 . هللِا عزَّ وجلَّ ألبرَُّه، ولو سأَل هللَا عزَّ وجلَّ ألعطاُه اجلنَة«

  إسناده ضعيف.(: 1663)  # الروض البسام 
 

عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ أحبَّ اخلالئِق إىل هللِا عزَّ وجلَّ لشابٌّ   -  4140
نِّ يف صورٍة حسنٍة جعَل شبابَه ومجاَله يف طاعِة هللِا، ذاَك الذي يُباهي به هللاُ املالئكَة يقوُل: هذا َعبدي حّقًا«   . حديُث السِّ

 (: باطل.6299عيفة )الض # السلسلة
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عن ابِن مسعوٍد، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن أصبَح ومهُّه غرُي هللِا عزَّ وجلَّ فليَس ِمن هللِا يف شيٍء،  -  4142

 . وَمن مل يهتمَّ للُمسلمنَي فليَس ِمنهم«
 : موضوع.(311الضعيفة ) # السلسلة

 
عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ما ِمن عبٍد خيطو خطوًة إال سئَل َعنها   -  4143

 . ماذا َأراَد هِبا«
 أعرفهما. ( بعد أن نقل كالم األئمة في ابن السماك: فالعلة من اللَذين دونه فإني لم 142/ 5قال األلباني في الضعيفة )# اإليماء: 

 
ألبَسُه   َسريرًة[ إالعن عبد هللا قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أسرِّوا ما شئُتم، فوهللِا ما أسرَّ عبٌد ] -  4144

، حَت لو أنَّ أَحدكم أسرَّ شرًا ِمن وراِء سبعنَي حجاابً أظهَر هللاُ عليه  ،  هللاُ رِداَءها، ِإن خريًا فخرٌي وِإن شّرًا فشرٌّ ذلَك الشرَّ
 .حَت يكوَن ثناُؤه يف الناِس شرًا«

 في إسناده من لم أجد لهم ترجمة.# اإليماء: 
 

ٌع وهبائُم رُتٌَّع وصبياٌن   -  4145 عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لوال ِفيكم رجاٌل ُخشَّ
 . ُرضٌَّع لصببُت العذاَب على املُذنبنَي صّبًا«

 وقال الخطيب: ليس بثقة، يضع الحديث. # اإليماء:  
 

 هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمرحباً ابلشتاِء، فيه تنزُل الرمحُة، ليُلُه  عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: كاَن رسولُ  -  4146
 طويٌل للقائِم، وهنارُُه قصرٌي للصائِم«.

 ، وفي إسناده أكثر من ضعيف[. حديث موضوعال] # اإليماء:
 

 . عن عبد هللا قاَل: ذُكَر عنَد النيبِّ صلى هللا عليه وسلم النوُم فقاَل: »اَنموا، فِإذا انَتبهُتم فَأحِسنوا« -  4147
 : ضعيف.(4686الضعيفة ) # السلسلة

 
 .عن ابِن مسعوٍد: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن لقَي احلَروريَة فليقاتِْلهم« -  4150

 هذا حديث منكر، والوضاح بن يحيى قال ابن حبان: منكر الحديث[.] # اإليماء:
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عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا أَتى على أُميت مئٌة وثالثوَن سنًة فقْد   -  4151
ُب يف رؤوِس اجلباِل«.  حلَّْت هلم الُعزبُة والرتهُّ

 سى يضع الحديث.، قال ابن عدي: سليمان بن عيحديث موضوع( وقال: هذا 1699أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 
 

ابنَي«.  -  4152  عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ بنَي َيدي الساعِة كذَّ
 # المتن صحيح من حديث جابر بن سمرة، وحذيفة بن اليمان. 

 
عن أب اجلعِد قاَل: لقَي عبد هللا رجٌل فقاَل: السالُم عليكم اي ابَن مسعوٍد، فقاَل عبد هللا: صدَق هللاُ ورسولُُه،   -  4155

إال   قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ِمن أشراِط الساعِة أْن ميرَّ الرجُل يف املسجِد ال ُيصلِّي فيه رَكعتنِي، وال ُيسلُِّم الرجلُ 
 ه، وأْن ُيربَد الصيبُّ الشيَخ«. على َمن يعرفُ 

عن ابِن مسعوٍد قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ ِمن أشراِط الساعِة َأن ال ُيسلَِّم الرجُل على  ويف رواية 
اُة الُعراُة يف بيوِت املََدِر، وَأن  الرجِل إال ملعرفِتِه، وَأن ميرَّ الرجُل يف املسجِد حَت خيرَج ِمنه ال ُيصلِّي فيه، وَأن يتطاوَل احلُف

 يكوَن الشيُخ بَريدًا بنَي األُفقنِي للُغالِم«.
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
عن ابِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أْييت على الناِس زماٌن يكوُن عامُتهم يَقرؤوَن القرآَن  -  4157

  وُيتِهدوَن يف العبادِة، يشتِغلوَن ِبهِل البدِع، ُيشرِكوَن ِمن حيُث ال يعَلموَن، أيُخذوَن على قراءهِتم وعليهم الِوزُر، أيكلونَ 
ي نيا ابلدِّ ِن، هم أتباُع الدجاِل األعوِر«، قلُت: اي رسوَل هللِا، كيَف ذاَك وعنَدهم القرآُن؟ قاَل: »َيّرِفون تفسرَي القرآِن  الدُّ

على ما يُريدوَن كما فعَلت اليهوُد، حرَّفوا التوراَة فضرَب هللاُ قلوَب بعِضهم على بعٍض ولَعَنهم على لساِن داوَد وعيسى ابِن 
 . كانوا يَعتدوَن«مرمَي ذلك مبا َعَصوا وَ 

 الحديث منكر[. # اإليماء: ]
 

عن عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »تكوُن صيحٌة يف رمضاَن، وتكوُن َمعمعٌة يف   -  4159
 ِم«، يقوهُلا ثالاثً.شواٍل، ومترُي القبائُل يف ذي القعدِة، وُتسفُك الدماُء يف ذي احلجِة، وخروُج أهِل املغرِب يف احملر 

 
[،  54عن علقمَة قاَل: خطََبنا عبد هللا يوماً فقاَل يف ُخطبته: }ُمتَِّكِئنَي َعَلى فُ ُرٍش َبطَائِنُ َها ِمْن ِإْسَترْبٍَق{ ]الرمحن:  -  4162

»إنَّ يف اجلنِة طريًا له  فقاَل: هذه البطائُن فكيَف لو رأيُتم الظواهَر! مث قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: 
ٌن  سبعوَن ألَف ريشٍة، فإذا وضَع اخِلواُن ُقداَم ويلٍّ ِمن األولياِء جاَء الطرُي فسقَط عليه فانقضَّ عليه، فخرَج ِمن كلِّ ريشٍة لو 

ْهِد، وألنُي ِمن الزبِد، وَأحلى ِمن العسِل، مث يطرُي«.  ألذُّ ِمن الشَّ
 ضعيف.: (5026الضعيفة ) # السلسلة
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 [ مسندُ عبد اهلل بنِ معاويةَ الغاضريِّ 225]   

، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ثالٌث َمن فعلُهنَّ فقْد طَِعَم اإلمياَن:   -  4164 عن عبد هللا بِن معاويَة الغاضريِّ
َرَط   والُسُه يف كلِّ عاٍم، ومل يُعِط اهلَرِمَة َمن عبد هللا وحَدُه وأنَّه ال إلَه إال هللاُ، وَأعطى زكاَة ماِلِه طيبًة هِبا نف رِنََة وال الشَّ الدَّ

ى عن نفِسِه«، فقالَ   رجٌل: وما اللئيمَة وال املَريضَة، ولكْن ِمن أوَسِط أمواِلكم، فإنَّ هللَا مل يسأْلكم خريَُه ومل أيُمرْكم بشّرِه، وزكَّ
 . ُم أنَّ هللَا َمعه حيثُما كاَن«تزكيُة املرِء عن نفِسِه اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »يعل

 عمرو بن إسحاق مجهول، ووالده متكلم فيه. # اإليماء: 
 
 [ مسندُ عبد اهلل بنِ مُغفلٍ املُزَنيِّ 226] 

 عن ابِن مغفٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »نفقُة الرجِل على أهِلِه صدقٌة«. -  4165
 المتن صحيح من حديث أبي مسعود األنصاري.# 
 

عن عبد هللا بِن مغفٍل، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إزرُة املؤمِن إىل نصِف ساِقِه«، فقاَل أصحابُُه:   -  4166
 . هَلْكنا اي رسوَل هللِا، قاَل: »إىل الَكعبنِي«، قَالوا: وأسفل الَكعبنِي؟ قاَل: »يف الناِر«

 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]
 

نيا َخِضَرٌة ُحلوٌة، وإنَّ هللَا عزَّ وجلَّ   عن عبد هللا بنِ  -  4169 مغفٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الدُّ
نيا واتَّقوا النساَء، وال ُيعْل أحدُكم ِديَنه   -أو قاَل ُمستعِمَلكم فيها  - ُمستخِلَفكم ِفيها  فناظٌر كيَف َتعَملون، فاتَّقوا الدُّ

 َغَرضاً المرأتِِه«.
 من حديث عبد هللا مغفل، وصح من حديث أبي سعيد الخدري[.  حديث موضوعال] اء:# اإليم

 
 [ مسندُ عبد اهلل بنِ نُفيلٍ الكِنانيِّ  227]   

4170  -  :  عن عبد هللا بِن نُفيٍل الِكنايّنِ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ثالٌث قْد َفرَغ هللاُ ِمن القضاِء فيهنَّ
َا بَ ْغُيُكْم َعَلى أَنْ ُفِسُكْم{ ... ]يونس:   ال يَبغنيَّ َأحدُكم، فإنَّ هللَا يقوُل: }ايَ   [. 23أَي َُّها النَّاُس ِإمنَّ

يُِّئ ِإالَّ ِبَِْهِلِه{ ]فاطر:  وال مَيُكرنَّ أح  [. 43ٌد، فإنَّ هللَا يقوُل: }َواَل َيَِيُق اْلَمْكُر السَّ
َا يَ ْنُكُث َعَلى نَ ْفِسِه{ ]الفتح:    . [10وال يَنُكَثنَّ أحٌد، فإنَّ هللَا يقوُل: }َفَمْن َنَكَث فَِإمنَّ

 إال أنه منقطع بين سليمان والصحابي. (: ورجاله ثقات، 253/ 4قال الحافظ في اإلصابة )# اإليماء:  
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 [ مسندُ عبد اهلل الصُّنابِحيِّ  229] 
، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال صالَة بعَد الصبِح حَت َتطُلَع الشمُس، وال   -  4172 عن عبد هللا الصُّناحبيِّ

طُلُع بنَي َقرين شيطاٍن وَتغيُب بيَنهما، ونصَف النهاِر ُتسعَُّر  بعَد العصِر حَت تغرَب الشمُس، وال نصَف النهاِر، فإنَّ الشمَس ت
 جهنُم، فإنَّ شدَة احلرِّ ِمن فيِح جهنَم، وَمن كاَن يعبُد الشمَس فإنَّه ُيصلِّي إليها تلَك الساعاِت«.

 ( 9493هو عند النسائي وابن ماجه من طريق زيد بن أسلم بنحوه، وانظر المسند الجامع )# اإليماء: 
 
 [ مسندُ عبد الرمحن بنِ أَبْزى 230]   

 أَي َُّها اْلَكاِفُروَن{. عن عبد الرمحن بِن أَْبزى قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َيستفتُح ب  }ُقْل ايَ  -  4173
   .الكافرون وقل هو هللا أحدفي السنن من حديث زبيد وغيره بهذا اإلسناد: كان يوتر بسبح اسم ربك األعلى وقل يا أيها # اإليماء: 

 
ْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة )  عن ابِن أَْبزى يف قولِِه َتعاىل: }ايَ  -  4175 ،  27( اْرِجِعي ِإىَل رَبِِّك رَاِضَيًة َمْرِضيًَّة{ ]الفجر:  27أَي َّتُ َها الن َّ

ا سُتقاُل لَك اي أاب  [، قاَل: قاَل أبو بكٍر: ما أحسَنها اي رسوَل هللِا، قاَل: فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا28  عليه وسلم: »أَما إهنَّ
 .بكٍر«

 . ]في إسناده عبد هللا بن علي وإسحاق بن بشر وجعفر بن أبي المغيرة لم أقف على تراجمهم[# اإليماء:  
 
 [ مسندُ عبد الرمحن بنِ أبي بكرٍ الصديقِ 231] 

عن عطاٍء قاَل: ُولَد لعبد الرمحن بِن أب بكٍر غالٌم، فقيَل: عقَّ عنه جزورًا، فقاَل: ال، إال ما قاَل رسوُل هللا صلى   -  4177
 .هللا عليه وسلم: »شااتِن ُمكاِفئتاِن«

 . ]في إسناده الخضيب لم أقف على حاله[# اإليماء:  
 

يف نفٍر ِمن ُقريٍش كانوا يَبيعوَن الُعطَر، فدَخَل على نسوٍة ِمن غساَن عن عبد الرمحن بِن أب بكٍر، أنَّه دَخل الشاَم  -  4178
، فانصَرَف ِمن الشاِم وهو يَتَشبُب هِبا ويقوُل:   فَأعجبْتُه امرأٌة ِمنهم يقاُل هَلا ليلى بنُت اجلُوديِّ

ه، قاَل عبد الرمحن: كنُت يف جيِش خالِد بِن  تذكرُت لَيلى والسهادُة دوهَنا ... فما البنة اجلُوديِّ لَيلى وَما لَِيا يف شعٍر يقولُ 
يِب، وقْد كنُت ذكرُت أمَرها للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم حنَي بعَثُه   الوليِد الذي أصاَب غساَن ابلشاِم، فإذا لَيلى يف ذلِك السَّ

لوليِد، فقاَل: لسُت ُأعطيَكها دوَن رأِي  وسألُتُه ِإن أفاَء هللاُ عليه أْن يَ َهَبها يل، فقاَل: »هي لَك«، فذكرُت ذلَك خلالِد بِن ا
 .أب بكٍر، فأقمُت عنَدُه شاهَديِن، فكَتب إىل أب بكٍر، فكتَب إليه أبو بكٍر أيُمُره أْن يُعطَيها إايهُ 

 وهذا إسناد واه بمرة[. # اإليماء: ]
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 [ مسندُ عبد الرمحن بنِ سَمُرةَ 235]   

عن عبد الرمحن بِن مسرَة قاَل: قاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »إذا حلفُتم فاحِلفوا ابهلِل وال حتِلفوا   -  4182
 .ابلطواغيِت«

 موسى بن زكريا متروك، والحسن مدلس. # اإليماء: 
 

عن عبد الرمحن بِن مَسَُرَة، قاَل: انَدى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذات يوٍم حَت أمسَع العواِتَق يف ُخدورِهن،   -  4183
َث ما هْل َعسى رجٌل يبيُت بعياِلِه رواًء ويبيُت جارٌه طاوايً، أال فقال: »أال خَيلو ِبه مع امرأتِِه،   هْل َعسى رجٌل ِمنكم َأْن َُيَدِّ

َث النساَء مبا َُتلو ِبِه مع زوِجها«، فقامت امرأٌة رَبْ َعٌة سفعاُء اخلديِن فقالْت: اي رسوَل هللاِ هْل عَ  أال ،  سى امرأٌة منكنَّ َأْن حُتدِّ
ن لََيفعْلن.  م لََيفعلوَن، وإهنَّ  إهنَّ

ا مثُل َمن فعَل ذلَك مثُل شيطاٍن لقَي شيطانًة اب َتفعلوا وال قاَل: فقاَل: »ال   لسوِق فوقَع عليها والناُس ينظروَن، أالتفعْلَن، إمنَّ
رٍئ  هْل َعسى رجٌل يُ َردُّ عن ابِب اجلنِة بعَد النظِر إليها«، قَالوا: اي رسوَل هللِا، )وِممَّ؟( ذاَك؟ قاَل: »ِملُء كفٍّ ِمن دِم ام

« مسلٍم أصابَُه حراماً أوقاَل: بغريِ   . حقٍّ
 لى ضعفه، والحسن مدلس. يحيى بن عقبة بن أبي العيزار متفق ع# اإليماء:  

 
عن عبد الرمحن بِن مَسرَة قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ما اسرَتْعى هللاُ عبدًا رعيًة فلم ََيُْطها بنصيحٍة إال  -  4185

 حرََّم هللاُ عليه اجلنَة«. 
 . ويف رواية لتماٍم: إذا اسرَتْعى هللاُ عبدًا .. ، ويف ُأخرى: َمن اسرُتعَي رعيًة فلم ََيُْطها ..

 سناده ضعيف والحديث صحيح عن معقل بن يسار[. إ ] # اإليماء:
 

عن عبد الرمحن بِن مسرَة قاَل: ذكَر رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم اجلالوزَة فقاَل: »يُقاُل هلم يوَم القيامِة: َضعوا   -  4186
 . َأسواَطكم وادُخلوا الناَر«

 . قال أبو حاتم: ليس بالمتين دعبد الواح روح بن  # اإليماء:  
 
 [ مسندُ عبد الرمحن بنِ سهلٍ األنصاريِّ  236] 

عن عبد الرمحن بِن سهٍل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما كانْت نُبوٌة قطُّ إال تَبعْتها خالفٌة، وال كانْت  -  4187
 .خالفٌة قطُّ إال تَِبَعها ُملٌك، وال كانْت صدقٌة إال صارْت َمْكسًا«

 : ضعيف.(4465الضعيفة ) # السلسلة
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 [ مسندُ عبد الرمحن بنِ شبلٍ األنصاريِّ 237]   

قاَل: حرََّم النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يوَم خيرَب حلَم الضَّبِّ  -وكاَن أحَد النُّقباِء    -عن عبد الرمحن بِن شبٍل  -  4188
 . واحلُُمَر اإِلنسيَة وكلَّ ذي انٍب ِمن السباعِ 

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

عن يزيَد بِن مُخرٍي أنَّه قاَل عن حديِث عبد الرمحن بِن شبٍل، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »اللهمَّ العْن  -  4189
 . واجعْل قلَبُه قلَب سوٍء، وامأْل جوَفُه َرضَف جهنَم« -رجاًل مسَّاُه   -

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 
 ملُزنيِّ [ مسندُ عبد الرمحن بنِ أبي عمريةَ ا 241] 

أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه  -وكاَن ِمن أصحاِب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم  - عن عبد الرمحن بِن أب عمريَة املُزيّنِ  -  4193
 وسلم قاَل ملعاويَة: »اللهمَّ علِّْمه الكتاَب واحِلساَب وِقِه العذاَب«.

بلفظ: »اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به«، انظر المسند الجامع   زالعزيعبد هو عند الترمذي وأحمد من طريق سعيد بن  # اإليماء: 
(9541 ) 

 
 [ مسندُ عبد الرمحن بنِ عوفٍ 242] 

بَحِة عنَد أذاِن املغرِب، فقاَل: ُكنا إذا ُصمنا   -  4196 عن قبيصَة بِن ُذؤيٍب، أنَّه سأَل عبد الرمحن بَن عوٍف عن السُّ
 . صلَّيناها

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

عن عبد الرمحن بِن عوٍف، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا شككَت يف الصالِة فليُكن الشكُّ يف   -  4197
 اخلامسِة أو الرابعِة«. 

فإنَّ الزايدَة خرٌي ِمن  ويف روايِة عماِر بِن مطٍر: »ِإذا َسهى َأحدُكم يف صالتِِه فلم يْدِر كم صلَّى ثالاثً أو أربعاً فْليزِْد، 
 النُّقصاِن«.
 . (9544هو عند الترمذي وغيره من طريق مكحول، عن كريب، عن ابن عباس، عن عبد الرحمن بنحوه، انظر المسند الجامع ) # اإليماء: 

 
 .ِعَم، يَعين الرِّشوةَ عن أب سلمَة بِن عبد الرمحن، عن أبيه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم َلعَن اآلِكَل واملُط -  4200

 (: هذا سند ضعيف. 245/ 8قال األلباني في اإلرواء )# اإليماء:  
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عن عبد الرمحن بِن عوٍف رضي هللاُ عنه، أنَّه اشَتكى إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: إيّنِ رجٌل قِمٌل، َأفألبُس  -  4201

 . ماَت وهو حتَت ثياِبهِ  احلريَر؟ فَأِذن له، فلبَس قميصاً حتَت ثياِبِه حَت
 محمد بن حميد الرازي حافظ ضعيف، وأشعث بن عطاف والوليد بن جميع تكلم فيهما.  # اإليماء: 

 
عن عبد الرمحن بِن عوٍف، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »ثالثٌة حتَت العرِش يوَم القيامِة: القرآُن َُياجُّ العباَد له   -  4202

 .ظهٌر وبطٌن، والرحُم تُنادي: أال َمن َوَصَلين فوَصَلُه هللاُ، وَمن َقطََعين قطَعُه هللاُ، واألمانُة«
 : ضعيف.(1337الضعيفة ) # السلسلة

 
ا   -  4203 عن عبد الرمحن بِن عوٍف قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الناُس سواٌء كأسناِن امِلشِط، وإمنَّ

 . يَ َتفاضلوَن ابلعافيِة، وال خرَي لَك يف ُصحبِة َمن ال يعرُف لَك مثَل ما تعِرُف َله«
 سليمان بن عمرو النخعي كذاب. # اإليماء: 

 
رِة، فقاَل: اي أمرَي املؤمننَي، عن عبيِد بِن  -  4207 عبيٍد قاَل: بيَنما عمُر ميرُّ يف الطريِق إذا هو برجٍل يُكلُِّم امرأًة، فَعالُه ابلدِّ

ا أنَت ُمؤدبٌ  ا هي امرَأيت، فقاَم عمُر فانطَلَق فلقَي عبد الرمحن بَن عوٍف فذكَر ذلَك َله، فقاَل: اي أمرَي املؤمننَي، إمنَّ  وليَس  إمنَّ
ثتَك حبديٍث مسعُتُه ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم  عليَك  شيٌء، وإْن شئَت حدَّ

 .يقوُل: »إذا كاَن يوُم القيامِة اَندى مناٍد: َأال ال يرفَعنَّ أحٌد ِمن هذه األمِة كتابَُه قبَل أب بكٍر وعمَر«
 ضعيف جدًا.  (: 2585الضعيفة ) # السلسلة

 
عن عبد الرمحن بِن عوٍف، عن رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »اي ابَن عوٍف إنَّك ِمن األغنياِء، ولن   -  4209

: »تتربَّأ مما أنَت  تدخَل اجلنَة إال زحفاً، فأقرْض هللَا يُطِلق َقدميَك«، قاَل ابُن عوٍف: اي رسوَل هللِا، فما الذي أُقرُض هللَا؟ قالَ 
 فيه«، قاَل: اي رسوَل هللِا، ِمن ُكلِّه َأمجَع؟ قاَل: »نَعم«. 

فخرَج ابُن عوٍف وهو يَ ُهمُّ بذلَك، فأرسَل إليه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »َأاتين جربيُل فقاَل: ُمر ابَن عوٍف  
 أ مبا يعوُل، فإنَّه إذا فعَل ذلَك كاَن َتزكيَة ما هو فيِه«. فلُيضف الضيَف ولُيطعم املَساكنَي ولُيعط السائَل ويبد

  ضعيف جدًا. (: 1772الضعيفة ) # السلسلة
 

كسكيِّ قاَل: مسعُت رجاًل زعَم أنَّه أدرَك النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل أقبَل عبد   -  4210 عن خالِد بِن الوليِد السَّ
 الرمحن بُن عوٍف فقاَل: إيّنِ أريُد أْن أَنبعَث يف هذا البعِث الذي بعَث رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم. 

 قه غير ابن حبان. خالد بن الوليد السكسكي لم يوث# اإليماء:  
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عن أب سلمَة بِن عبد الرمحن، عن أبيه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »التسويُف شعاُع الشيطاِن   -  4212

 يُلقيِه يف قلوِب املُؤمننَي«. 
 : موضوع.(1360الضعيفة ) # السلسلة

 
عن أب سلمَة بِن عبد الرمحن، عن أبيه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »والذي نَفسي بيِدِه لََيخرَجن ِمن   -  4213

 أُميت انٌس ِمن قبورِهم يف صورِة الِقردِة واخلَنازيِر، مما َداَهنوا أهَل املَعاصي وَكفُّوا عن هَنِيهم وهم َيستطيعوَن«. 
 . دماهِنم عن املَعاصي عن هَنِيهم وهم َيستطيعونَ ويف روايِة ابِن بشراَن: .. إب

 إسحاق بن بشر البخاري متهم.# اإليماء: 
 

عن أب سلمَة بِن عبد الرمحن، عن أبيه قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم وذكَر الشفاعَة فقاَل: »إذا   -  4214
حممُد، اشَفْع فَأخرِْج ِمنها َمن َأحببَت«، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه   دخَل أهُل اجلنِة اجلنَة وأهُل الناِر الناَر قيَل يل: اي

 . وسلم: »فَشَفاعيت يوَمئٍذ حُمرمٌة على أحٍد ممن شَتَم َأصحاب«
 وهو كذاب.  تفرد به إسماعيل بن يحيى التيمي# اإليماء: 

 
 [ مسندُ عبد الرمحن بنِ ماعزٍ 244]   

عن عبد الرمحن بِن ماعٍز، أنَّ ماعزًا أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فكَتَب ِبه كتاابً أنَّ ماعزًا أسَلَم آخَر قوِمه،   -  4216
 وأنَّه ال َُيين عليِه إال يُدُه، فبايَ َعُه على ذا. 

ال إلى ترجمة عبد هللا بن ماعز، حيث ذكر في ترجمته هذا الحديث من طريق هنيد أن  ( وأح 358/ 4ذكره الحافظ في اإلصابة )# اإليماء: 
بن ماعز، وفي ترجمة الجعد بن عبد الرحمن أنه يروي عن عبد الرحمن بن   نعبد الرحمعند ابن البختري:   حدثه ووقععبد هللا بن ماعز 
 ماعز، وهللا أعلم 

 
 [ مسندُ عتابِ بنِ أَسيدٍ 247] 

عن عتاِب بِن َأسيٍد، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم بعَثُه إىل أهِل مكَة فقاَل: »انطلْق إىل أهِل مكَة اهنهم   -  4219
   .ما مل يَقِبضوا، وعن ربِح ما مل َيضَمنوا، وعن َشرطنِي يف بيٍع، وعن بيٍع وشرٍط« عن أربِع خصاٍل: عن بيعِ 

   إسناده ضعيف.# اإليماء: 
 

لميِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عليُكم ابحلماِم املَُقصَّصِة، فإنَّ الشيطاَن  -  4224 عن عتبَة بِن عبٍد السُّ
 .يَلهو هِبا عن ِصبياِنكم«

 ال أشك في وضعه، ولم أر ترجمة ألبي شعيب صالح بن يحيى الطالقاني، والذي يظهر لي أنه الذي وضعه[.]  # اإليماء:
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   .عن عتبَة بِن عبٍد قاَل: ابيعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم مخساً على الطاعِة، واثنتنِي على املَحبةِ  -  4226

 إسناده ضعيف. # اإليماء: 
 

لميِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أربُع مدائَن ِمن مدائِن اجلنِة، وأربعُة أهناٍر  -  4227 عن عتبَة بِن عبٍد السُّ
ناِر  مدائُن ال ِمن أهناِر اجلنِة، وأربُع مدائَن ِمن مدائِن الناِر، فأمَّا مدائُن اجلنِة فمكُة واملدينُة وبيُت املقدِس وصنعاُء اليمِن، وأمَّا

وريُة والُقسطنطينيُة وظَفاُر اليمِن، وأمَّا أهناُر اجلنِة فالنيُل والفراُت وسيحاُن وجيحاُن«  .فأنطاكيَُّة وَعمُّ
  عدياًل، وال أشك في وضعتلم أر ترجمة لصالح بن يحيى الطالقاني، وذكر الخطيب زيد بن المهتدي فلم يذكر فيه جرحًا وال ]  # اإليماء:
 الحديث[. 

 
 [ مسندُ عَثَّامةَ بنِ قيسٍ البَجَليِّ  252] 

عن َعثَّامَة بِن قيٍس الَبَجليِّ ِمن أصحاِب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »حنُن  -  4233
 . أحقُّ ابلشكِّ ِمن إبراهيَم، ويغفُر هللاُ للوٍط لقْد كاَن أْيوي إىل رُكٍن شديٍد«

 إسناده ضعيف.  :# اإليماء
 
 [ مسندُ عثمانَ بنِ أبي العاصِ الثَّقفيِّ 255] 

عن عثماَن بِن أب العاِص، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن عمَل حسنًة فَله عشُر أمثاهِلا إال الصوَم،   -  4236
 فإنَّه يل وَأان َأجزي ِبه«. 

 # المتن صحيح من حديث أبي هريرة.
 

عن عثماَن بِن أب العاِص، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »إذا كاَن ليلُة النصِف ِمن شعباَن اَندى مناٍد:  -  4237
 .هل ِمن ُمستغفٍر فأغفَر له، هل ِمن سائٍل فُأعطَيه، فال يسأُل أحٌد شيئاً إال ُأعطَي إال زانيًة بفرِجها أو ُمشركًا«

 ضعيف.: (7000الضعيفة ) # السلسلة
 

عن احلسِن، عن عثماَن بِن أب العاِص، أنَّه بعَث جُتارًا، فجاُؤوا فقاَل: ما جئُتم ِبه؟ فَقالوا: جْئنا بتجارٍة مل جَنِْب   -  4238
، يف الدرهِم عشرٌة ربح، قاَل: ما هو؟ قَالوا: مخٌر، قاَل: مخٌر وقْد هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن شرائِها   مثَلها قطُّ

 . قاَل شرائِِه وبيِعِه! فخرَج إليهم فجعَل يفَتُح أفواَه اأَلزقاِق وصبَّهوبيِعها أو 
  ضعيف جدًا. إسناده إلى الحسن  # اإليماء:  
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َث ِبه إخوانَ َنا ِمن أهِل الكوفِة، فقاَل:   -  4241 ثنا مبا حدَّ عن أب املرقِع قاَل: أَتينا عثماَن بَن أب العاِص فسأَلناُه َأن َُيدِّ
 هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يدخُل فقراُء أُميت اجلنَة قبَل اأَلغنياِء بنصِف يوٍم، وذلَك مخُسمئٍة عاٍم، وهم  مسعُت رسولَ 

 املَقهوروَن املُستأثَ ُر عليِهم املُتقى هِبم ما يُكَرُه«. 
 . بهما، وبقية رواته ثقات[ سال بأ]أبو المرقع لم أقف على حاله، ويعقوب القمي وشيخه # اإليماء: 

 
 [ مسندُ عثمانَ بنِ عفانَ 256]   

، مث قاَل:  واالستنشاقعن شقيِق بِن سلمَة قاَل: شهدُت عثماَن بَن عفاَن توضََّأ ثالاثً ثالاثً، وأفَرَد املَضمضَة  -  4242
 .هكذا توضََّأ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم

 إسناده حسن[.# اإليماء: ]
 

زاَل يقوُل: إنَّه بيُت الِوحدِة وبيُت الُغربِة   عن قتيبَة بِن مسلٌم قاَل: َخطََبنا احلجاُج بُن يوسَف فذَكَر القرَب، فما -  4243
نا  حَت َبكى وأَبكى َمن حوَله، ]مث[ قاَل مسعُت أمرَي املؤمننَي عبد امللك بَن مرواَن يقوُل: مسعُت َمرواَن يقوُل يف ُخطبِتِه: َخطَبَ 

 . عليه وسلم إىل قرٍب وال ذَكَرُه إال َبكى عثماُن بُن عفاَن رضَي هللاُ عنه فقاَل يف ُخطبِتِه: ما نظَر رسوُل هللِا صلى هللا
 

ا راَح إليه   -  4244 عن عثماَن رضي هللاُ عنه أنَّه خطَب إىل عمَر ابنَتُه فردَّه، فبلَغ ذلَك النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، فلمَّ
ه ِمنَك؟« قاَل: نَعم اي نيبَّ هللِا،  عمُر قاَل: »اي عمُر، أدلَُّك على َخٍْت خرٍي لَك ِمن عثماَن، وأدلُّ عثماَن على َخٍْت خرٍي ل

 .قاَل: »زوِّْجين ابنَتَك، وُأزّوُِج عثماَن ابَنيت«
 إسناده حسن[.# اإليماء: ]

 
عن عثماَن بِن عفاَن رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عليُكم ابلُكحِل، فإنَّه يُنبُت   -  4245

عَر وَيشدُّ العنَي«  . الشَّ
 ضعيف جدًا.  (: 3908الضعيفة ) # السلسلة

 
عن عثماَن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأجيبوا الداعَي، وُعودوا املريَض، والعيادُة ِغّباً أو رِْبعاً،   -  4246

 . إال أنَّ يكوَن مغلوابً فال يُعاُد، وخرُي العيادِة أخفُّها، والتعزيُة مرٌة«
 إسناده شديد الضعف[. # اإليماء: ]

 
عن عبد العزيز بِن عبد هللا بِن خالِد بِن َأسيٍد قاَل: أرسَل عثماُن بُن عفاَن إىل رجٍل فَأاتُه، فقاَل له: إنَّه بَلَغين   -  4248

عَر، قاَل: نَعم، قاَل: فال تفعْل، فإيّنِ مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »أَلن مَيتلَئ جوُف أحدِ  كم  أنَّك تقوُل الشِّ
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 .  له ِمن أْن مَيتلَئ ِشعراً يَريِه، يعين َُيرُق جوَفه« قيحاً خريٌ 
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
عن عثماَن بِن عفاَن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ خريَكم َمن تعلََّم القرآَن وعلََّمُه، وفضُل   -  4249

 خلِقِه، وذلَك أنَّه ِمنه«.  القرآِن على سائِر الكالِم كفضِل هللِا عزَّ وجلَّ على
 .قولُه: »وذلَك أنَّه ِمنه«، مل نكُتبه يف مِْت احلديِث إال هِبذا الطريقِ 

 . (57/ 3بن محمد بن منصور ليس بالقوي وانظر علل الدارقطني )  نعبد الرحم # اإليماء:  
 

: اي   -  4253 عن ابِن عباٍس قاَل: رجَع عثماُن إىل عليٍّ فسأَله املصرَي إليه، فصاَر إليه، فجعَل َُيدُّ النظَر إليه، فقاَل له عليٌّ
 . عثماُن، ما َلَك متدُّ النظَر إيلَّ؟ قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »النظُر إىل عليٍّ عبادٌة«

 : موضوع.(4702الضعيفة ) # السلسلة
 

عن َعمرو بِن غالٍب، عن عثماَن بِن عفاَن رضَي هللاُ عنه: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »عماٌر   -  4256
 تقتُ ُله الفئُة الباغيُة«. 

 # المتن متواتر. 
 

َلميِّ قاَل: مسعُت عثماَن بَن عفاَن يقوُل على منرِب رسوِل هللِا صلى هللا عل -  4258 يه وسلم: قاَل  عن أب عبد الرمحن السُّ
 رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كانْت له سريرٌة صاحلٌة أو سيئٌة أظهَر هللاُ عليِه ِمنها رداًء يُعَرُف ِبه«. 

 ضعيف جدًا.  (: 1929الضعيفة ) # السلسلة
 
 [ مسندُ عديِّ بنِ حامتٍ الطائيِّ 259]   

 . عن عديِّ بِن حاٍُت قاَل: قدمُت على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فرأيُت َله ِمْربدًا َيبُس فيهِ  -  4262
 في إسناده من لم أجد له ترجمة.# اإليماء:  

 
َع يل  -  4263 قاَل:  - أو قاَل حترََّك يل  - عن عديِّ بِن حاٍُت قاَل: ما دخلُت على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قطُّ إال توسَّ

َع يل حَت جلسُت إىل جنِبهِ  ا رآين توسَّ    .فدخلُت عليِه ذاَت يوٍم وهو يف بيٍت مَملوٍء ِمن أصحاِبِه فلمَّ
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
رااي، فال يزاُل إبُل عن عد -  4264 يِّ بِن حاٍُت قاَل: ملَّا قدَم النيبُّ صلى هللا عليه وسلم املدينَة وهاَجَر إليها جعَل يَبعُث السَّ

ا رأيُت ذلَك قلُت: وهللِا لو َخلفُت أمجااًل ِمن إبلى فكاَنت تكوُن قريباً، فوهللِا ما شعرتُ    قوٍم قد َأغارْت عليها خيُلُه، فلمَّ
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ْذ راعي اإلبِل قد جاَء يَعدو بعصاُه، قلُت: ويَلَك ما لَك؟ قاَل: ُأغرَي وهللِا على النَعِم، قلُت: َمن َأغاَر عليها؟  ذاَت يوٍم إ
قاَل: خيُل حممٍد، قلُت لِنفسي: َهذا الذي كنُت َأحذُر، فوثبُت َأرحُل َأمجايل َأجنو َِبهلي، وكنُت نصرانياً ويل عمٌة، فدخلُت  

، أَما تَتقي هللَا َأن تنجَو ابمرأِتَك وتدُع عمَتَك،  ما َترى َيصن فقلُت: يت فقالْت: اي عديُّ ُع هبا؟ ومحلُت امرَأيت وجاَءْتين عمَّ
 فقلُت: ما َعسى َأن َيصنعوا هبا، امرأٌة قد خلي ِمن سنِّها. 

إين رجٌل ِمن العرِب وَأان على   فَمضيُت ومل أَلتفْت ِإليها حَت وردُت الشاَم، فانتهيُت إىل قيصَر وهو َيومئٍذ حبمَص، فقلُت: 
فنزلُت  ِديِنَك، وإنَّ هذا الرجَل لَيتناَولُنا، فكاَن املفرُّ إليَك، قاَل: اذهْب فانزْل مكاَن َكذا وَكذا حَت نَرى ِمن رأِيَك، فذهبُت 

يت،   املكاَن الذي قاَل يل، فكنُت به حيناً، فَبينا َأان ذاَت يوٍم ِإذا َأان بظَعينٍة متوجهٍة ِإلينا حَت انتهْت إىل بيوتِنا، فإذا هي عمَّ
َتَك، قلُت: قد كاَن ذلَك، فَأخربينا ما كاَن بعَدان؟ ، أَما اتقيَت هللَا َأن جنوَت ابمرأِتَك وَتركَت عمَّ  فقالْت يل: اي عديُّ

ِة، وُكنا يف انحيٍة ِمن املسجِد فمرَّ علينا  قالْت: إنَّكم ملَّا انطلقُتم أَتتنا اخليُل فَسبوان وذهَب ب يف السيِب حَت انتهيُت إىل املدين
ميِه،  رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عنَد القائلِة وخلَفه رجٌل يتبُعُه، وهو عليُّ بُن أب طالٍب، فَأومأَ إيلَّ ذلَك الرجُل َأن كلِّ 

 عليَك، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: فهتفُت به فقلُت: اي رسوَل هللِا، هلَك الولُد وغاَب الوافُد، فُمنَّ عليَّ َمنَّ هللاُ 
ب  »وَمن واِفُدِك؟« قلُت: عديُّ بُن حاٍُت، قاَل: »الذي فرَّ ِمن هللِا ورسوِلِه؟« مث َمضى ومل يلتفْت إيلَّ حَت كاَن الغُد، فمرَّ 

 حنَو تلَك الساعِة وخلَفه ذلَك الرجُل فَأومَأ إيلَّ َأن كلِّميِه. 
: اي رسوَل هللِا، هلَك الولُد وغاَب الوافُد، فُمنَّ عليَّ َمنَّ هللاُ عليَك، قاَل: »وَمن واِفُدِك؟« قلُت: عديُّ بُن فهتفُت به فقلتُ 

ا كاَن اليوُم الثالُث حنوًا ِمن تلَك الساعِة مرَّ  ، قاَل: »الذي فرَّ ِمن هللِا ورسوِلِه؟« ومل يلتفْت إيلَّ، فلمَّ    وخلَفه ذاَك،حاٍُت الطائيُّ
فَأومَأ كلِّميِه أيضاً، فهتفُت به فقلُت: اي رسوَل هللِا، هلَك   يعين علياً، فَأومَأ َأن كلِّميِه، فَأومأُت إليِه بيدي َأن قد كلمُتُه مرَّتني،

»الذي فرَّ ِمن هللِا  الولُد وغاَب الوافُد، فُمنَّ عليَّ َمنَّ هللاُ عليَك، قاَل: »وَمن واِفُدِك؟« قلُت: عديُّ بُن حاٍُت، قاَل: 
قالْت:  ورسوِلِه«، مث قاَل: »اذَهيب فأنِت حرٌة لوجِه هللِا عزَّ وجلَّ، فِإذا وجدِت أحدًا أْييت أهَلِك فَأخرِبينا حنملِك إىل أهِلِك«، 

 ِل وزوََّدين. فانطلقُت فِإذا َأان برفقٍة ِمن تنوٍخ َيملوَن الزيَت، فَباعوا زيَتهم وهم يَرجعوَن، فحَمَلين على هذا اجلم
يت: أنَت رجٌل أمحُق، أنَت قد غلَبَك على شرِفَك ِمن قوِمَك َمن ليَس مثَلَك، ائَت َهذا الرجَل   قاَل عديٌّ: مث قالْت يل عمَّ

يت، فوهللِا لو أَتيُت هذا الرجَل فإْن رأيُت ما يسرُّين َأخذُت، وإْن رأيتُ  غرَي   فُخْذ بَنصيِبَك، فقلُت: وإنَّه لقد نصَحْت يل عمَّ
،  ذلَك رجعُت، وكنُت أضنُّ بِديين، فأَتَيُت حَت وصلُت املدينَة يف غرِي جواٍر، فانَتهيُت إىل املسجِد، فِإذا َأان فيه حبلقٍة عظيمةٍ 

ا انتهيُت إىل احللقِة سلَّمُت، فقاَل يل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أنَت؟«   ومل أكْن قطُّ يف قوٍم إال ُعرفُت، فلمَّ
، وكاَن َأعجَب شيٍء إليِه َأن ُيسلَِّم عليه َأشراُف العرِب ورؤوُسهم، فوثَب ِمن احللقِة فأخ َذ  قلُت: َأان عديُّ بُن حاٍُت الطائيُّ

 بيدي فوجَه ب إىل منزِلِه. 
قائماً َمعهما حَت َأويُت له ِمن   فَبينا هو مَيشي َمعي إذ انَدْته امرأٌة وغالٌم َمعها: اي رسوَل هللِا، إنَّ لنا إليَك حاجًة، فَخلوا به

  طوِل القياِم، قلُت يف نَفسي: َأشهُد أنََّك بريٌء ِمن ِديين وِديِن النعماِن بِن املنذِر، وأنَك لو كنَت ملكاً مل يقْم َمعه صيبٌّ 
ًة حشُوها ليٌف، فقعدُت َعليها،  وامرأٌة طوَل ما َأرى، فقذَف هللاُ يف َقليب له ُحباً، حَت انتهيُت إىل منزِلِه، فأَلقى إيلَّ ِوساد

؟ وقعَد هو على األرِض، فقلُت يف نَفسي: َوهذا، مث قاَل يل: »ما َأفرََّك ِمن املسلمنَي إال أنَك مسعَتهم يَقولوَن ال إلَه إال هللاُ 
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تعلُم شيئاً هو أكرُب ِمن هللِا عزَّ وجلَّ؟«  هللاُ أكرُب، َفهل وَهل ِمن إلٍه إال هللاُ؟ وما َأفرََّك ِمن املسلمنَي؟ إال أنَك مسعَتهم يَقولوَن:
رِض  فلم يزْل حَت َأسلمُت وَأذهَب هللاُ عزَّ وجلَّ ما كاَن يف َقليب َمن ُحبِّ النَّصرانيِة، فسألُت فقلُت: اي رسوَل هللِا، إانَّ ِب

   . ُه ميتاً فيه سهُمُه فيأُكُله؟ قاَل: »نَعم إْن شاَء«صيٍد، وإنَّ َأحَدان يَرمي الصيَد بسهِمِه مل يقتصَّ أثَره ليوٍم أو ليوَمنِي مث ُيدُ 
 .  إسناده ضعيف جداً # اإليماء: 

 
ثنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال تقوُم الساعُة حَت يُفتَح القصُر األبيُض   -  4265 عن عديِّ بِن حاٍُت قاَل: حدَّ

وال تقوُم   -رأينامُها مجيعاً   -ن احلجاِز إىل العراِق آمنًة ال ُتاُف شيئاً  الذي ابملدائِن، وال تقوُم الساعُة حَت َتسرَي الظعينُة مِ 
 . الساعُة حَت يكوَن على الناِس إماٌم ََيثي حثيًا«

لم أميزه، والحديث في مسند أحمد من طريق ابن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن عدي بغير هذا   ن عبد الرحمإبراهيم بن # اإليماء:  
 ( 9750السياق، انظر المسند الجامع )

 
 [ مسندُ عصمةَ بنِ مالكٍ اخلَطْميِّ 265] 

ى لكم صيَد البحِر«عن عصمَة بِن مالٍك اخلَْطميِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا تَ  -  4276  .عاىل ذَكَّ
 (، ولم أره في المجمع.500/ )17والحديث في معجم الطبراني  ضعيف جدًا. الفضل بن المختار # اإليماء: 

 
 [ مسندُ عُفريِ بنِ أبي عُفريٍ 269] 

عن أب بكٍر الصديِق رضَي هللاُ عنه أنَّه قاَل لرجٍل صحَبُه يُقاُل له ُعفرٌي: ما مسعَت ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه   -  4282
 . وسلم؟ قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »الودُّ يُتوارُث، والُبغُض يُتوارُث«

 : ضعيف.(3161)  الضعيفة # السلسلة
 

 . عن عقبَة بِن عامٍر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا توضَّْأَت َخلِّْل َأصابَع رِجليَك« -  4284
 أحمد بن عبد الرحمن بن وهب اختلط وأتى بمناكير في آخر عمره. # اإليماء: 

 
 . عن عقبَة بِن عامٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يف كلِّ إشارٍة يف الصالِة عشُر حسناٍت« -  4286

 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]
 

 . عن عقبَة بِن عامٍر، أنَّه صلَّى مع النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فَأقاَمُه عن مييِنهِ  -  4287
 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:

 



416 

 

عن عقبَة بِن عامٍر اجلهينِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »رأُس التواضِع ثالثٌة: االبتداُء ابلتسليِم   -  4290
معِة يف شيٍء ِمن ديِنِه«  . على كلِّ أحٍد، والرِّضى ابجمللِس على شرِف اجمللِس، وحبُّ العبِد املساِجَد، وترُك الرايِء والسُّ

 إسناده من لم أجد له ترجمة. في# اإليماء:  
 

عن عقبَة بِن عامٍر، أنَّ رجاًل سأَل النيبَّ صلى هللا عليه وسلم: أيُّ الناِس خرٌي؟ قاَل: »َمن يُطِعُم الطعاَم ويُقرُئ   -  4291
 .السالَم على َمن عرَف وَمن مل يعرْف«

 محمد بن معاوية النيسابوري متروك.# اإليماء:  
 

  - قاهَلا ثالَث مراٍت  -يه وسلم قاَل: »رحَم هللاُ حارَس احلَرِس عن عقبَة بِن عامٍر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عل -  4294
روهَنم«  .الذيَن َيكونوَن بنَي الروِم وبنَي َعسكِر املُسلمنَي، يَنظروَن هلم وَُيذِّ

 صالح بن محمد بن زائدة ضعيف. # اإليماء: 
 

عن عقبَة بِن عامٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم فتِح مكَة: »ال إلَه إال هللاُ وحَده، صَدَق وعَدُه،   -  4295
 ونصَر عبَدُه، وهزَم اأَلحزاَب وحَدُه«. 

 
عن عقبَة بِن عامٍر اجلُهينِّ قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ ثالثَة نفٍر ِمن َبين إسرائيَل   -  4296

َخرجوا يَراتدوَن أَلهليهم فأَخَذهم املطُر، فآَووا حتَت صخرٍة فانطبقْت عليهم، فنظَر بعُضهم إىل بعٍض َفقالوا: ال يُنجيكم ِمن 
ليدُع كلُّ رجٍل ِمنكم ِبفضِل عمٍل عمَله، فقاَل أحُدهم: اللهمَّ إنَّه كاْنت يل ابنُة عمٍّ حسناُء مجيلٌة، فأردهُتا هذا إال الصدُق، ف

، مث إنَّه أصابْتها َسنٌة، فعَرضُت عليها َأن ُأعطَيها مئَة ديناٍر ومُتكين ِمن نفِسها، ففعلْت ذلَك،  ا على نفِسها فامتنَعْت عليَّ فلمَّ
جليها أَخَذهْتا رعدٌة، قلُت: ما شأُنِك؟ قالْت: إيّنِ أخاُف هللَا، قاَل: فرتكُتها وتركُت هلا املئَة ديناٍر، اللهمَّ إْن كنَت  كنُت بنَي رِ 

ا صنعُت هذا ابتغاَء رضاَك واتقاَء سخِطَك فافُرْج عنَّا، فانفرَجت الصخرُة حَت رَأوا ِمنها الضوَء.  تعلُم أيّنِ إمنَّ
اللهمَّ إنَّه كاَن يل أبواِن شَيخاِن َكبرياِن، وكانْت يل غنٌم َأرعاها عليهما، فكنُت إذا رُحُت هبا جئُتهما فبدأُت  مث قاَل اآلَخُر: 

هبما قبَل َولدي وَأهلي، فنأ ب الشجُر يوماً فجئُت وقْد انما، فحلبُتها مث أتيُت ابإلانِء إليهما، فوقفُت عليهما ومها انئماِن  
، وكرهُت َأن أبدَأ بِصبييت قبَلهما، فلم أزْل واقفاً عليهما حَت انفَجَر الفجُر، اللهمَّ إْن كنَت تعلُم أيّنِ  فكرهُت َأن ُأوقَظهما

 صنعُت هذا ابتغاَء رضاَك واتقاَء سخِطَك فافرْج عنَّا، فانصدَعت الصخرُة صدعًة ُأخرى. 
، فجاَء الذئُب فدخَل يف الغنِم، فكرهُت َأن أقطَع مث قاَل الثالُث: كنُت يف غنٍم َأرعاها فحَضَرت الصالُة فقمُت ُأصليِّ 

ا صنعُت هذا ابتغاَء َمرضاِتَك واتقاَء سخِطَك فافرْج   َصاليت، فصربُت حَت فرغُت ِمن َصاليت، اللهمَّ إْن كنَت تعلُم أيّنِ إمنَّ
 عنَّا.

 قاَل: فانفرَجت الصخرُة«. 
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 . هو ََيكيها حنَي انفرَجت قالْت: طاق، فَخَرجوا ِمنهاقاَل عقبُة: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم و 
   (: القتباني هذا لم أقف على ترجمته، وقد اضطرب الرواة في تسميته.1255)  # الروض البسام

 
ن  عن عقبَة بِن عامٍر اجلهينِّ قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ال تقوُم الساعُة حَت َترجَع قبيلٌة مِ  -  4297

 العرِب إىل عبادِة اأَلواثِن«.
 . وقاَل عقبُة: لو شئُت َأن ُأمسَيهم لَسميُتهم

 محمد بن حميد الرازي ضعيف، وسلمة بن الفضل صدوق كثير الخطأ، وابن إسحاق مدلس. # اإليماء:  
 
 [ مسندُ عقبةَ بنِ عَمرو أبي مسعودٍ األَنصاريِّ 271]   

 . عن أب مسعوٍد، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم هَنى عن هناِب الغلمانِ  -  4300
 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]

 
 [ مسندُ عكافِ بنِ وَدَاعةَ اهلاليلِّ 273]   

، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اي عكاُف بن وداعَة، ألَك امرأةٌ  -  4302 ؟« قاَل:  عن عكاِف بِن َوَداعَة اهلاليلِّ
ال، قاَل: »فجاريٌة؟« قاَل: ال، قاَل: »وأنَت موسٌر صحيٌح غينٌّ؟« قاَل: نَعم، قاَل: »فأنَت إذن ِمن إخواِن الشياطنِي، وإْن 

لَّ مواتُكم أذُكنَت ِمن رهباِن النَّصارى فاحلْق هِبم، وإْن ُكنَت ِمنا فِمن ُسنِتنا النكاُح، اي ابَن َوَداعَة، إنَّ شرارَكم ُعزابُكم، وإنَّ 
نَي ِمن  ُعزابُكم، اي ابَن َوَداعَة، إنَّ املُتزوجنَي املربؤوَن ِمنكم ِمن اخلَنا، والذي نَفسي بيِدِه ما للشيطاِن سالٌح أبلُغ يف الصاحل

ن صواحُب أيوَب ويوسَف وُكرُسَف«.  النساِء، اي ابَن َوَداعَة، إهنَّ
 عبَد هللَا ثالَث مئِة سنٍة على ساحِل البحِر يصوُم النهاَر ويقوُم الليَل، فمرَّْت ِبه  قاَل: اي رسوَل هللِا، وما ُكرُسُف، قاَل: »رجلٌ 

 وأُمي فَزوِّجين،  امرأٌة فَعِشَقها وترَك عبادَة ربِّه وكفَر ابهلِل، فتَدارََكُه هللاُ ملَا َسلَف، فتاَب عليِه«، قاَل: اي رسوَل هللِا، َِبب أنتَ 
 .  زينَب بنَت كلثوٍم احِلمرييَة«قاَل: »قْد زوجُتَك بسِم هللاِ 

وللحديث طرق أخرى ذكرها الحافظ ثم قال: والطرق المذكورة كلها ال تخلو من  (.4278تقدم في مسند عطية بن بسر المازني )# اإليماء: 
 (.2511ضعف واضطراب. وأورده األلباني في الضعيفة )

 
 [ مسندُ عِكْراشِ بنِ ذُؤيبٍ 274] 

عن عكراٍش قاَل: بَ َعثين بنو ُمرَة بِن ُعبيٍد بصدقاِت أمواهِلم إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقدمُت عليه   -  4303
ا عروُق اأَلْرطِي، فقاَل: »َمن الرجُل؟« فقلُت: عكرا ُش بُن  املدينَة فوجدتُُه جالساً بنَي املُهاجريَن واألنصاِر، فأتيُتُه إببٍل كأهنَّ

»ارَفْع يف النسِب«، فقلُت: ابُن حرقوص بِن جعدَة بِن َعمرو بِن النزاِل بِن ُمرَة بِن ُعبيٍد، وهِذه صدقاُت َبين   ُذؤيٍب. قاَل:
َم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم مث قاَل: »هذه إبُل َقومي، هِذه صدقاُت َقومي«، مث أَمَر هِبا صلى هللا   ُمرَة بِن ُعبيٍد، فتبسَّ
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 َم مبيَسِم إبِل الصدقِة وُتضمَّ ِإليها.عليه وسلم أْن ُتوسَ 
 مُث أخَذ بِيدي فانطَلَق ِب إىل منزِل أُمِّ سلمَة زوِج النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »هْل ِمن طعاٍم« .....  

 (.126/ 1(، واإلرواء )5098ضعفه األلباني في الضعيفة )# اإليماء: 
 

عن عكراٍش قاَل: رأيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم توضََّأ مرًة مرًة وقاَل: »هذا وضوٌء ال يَقبُل هللاُ الصالَة إال   -  4304
 ِبه«،

 .وعنه أنَّه قاَل: رأيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم توضََّأ مرَّتنِي مرَّتنِي وقاَل: »هذا وسٌط ِمن الوضوِء«
 ه ابن عدي بسرقة الحديث، وعبيد هللا بن عكراش ضعيف. النضر بن طاهر اتهم# اإليماء: 

 
 [ مسندُ عكرمةَ بنِ أبي جهلٍ 275]   

، عن عكرمَة بِن أب جهٍل، أو أنَّ عكرمَة بَن أب جهٍل ملَّا رآُه النيبُّ صلى هللا عليه   -  4305 عن عامِر بِن سعٍد البجليِّ
هاجِر« قاَل: اي رسوَل هللِا، ما أَقوُل؟ قاَل: »تقوُل: َأشهُد َأن ال إلَه إال هللاُ  وسلم ُمقباًل قاَل: »َمرحباً ابلراكِب املسافِر أو امل

قاَل: ففعَل  وأيّنِ رسوُل هللِا«، قاَل: مث َماذا َأقوُل اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »تقوُل: إيّنِ ُأشِهدَك اي رسوَل هللِا أيّنِ مهاجٌر جماهٌد«، 
يوَم شيئاً َأعطيُتُه أحدًا ِمن الناِس إال َأعطيَتَكُه«، فقاَل: أمَّا َأان فال َأسأُلَك َمااًل، إنَّين  الذي قاَل، فقاَل: »ما أنَت سائِلي ال

هللِا، فَوهللِا  َلِمن أكثِر قريٍش مااًل، ولكْن أسأُلَك َأن َتستغِفَر يل كلَّ قتاٍل قاَتلُتكموُه، وكلَّ نفقٍة أَنفقُتها أَلصدَّ هِبا عن سبيِل 
   .َك حياٌة ألضعفن ذلَك كلَّهلئْن طالْت بِ 
 إسناده ضعيف. # اإليماء: 

 
 [ مسندُ عُلبةَ بنِ زيدٍ األنصاريِّ 276]   

عن ُعلبَة بِن زيٍد أحِد َبين حارثَة رجٍل ِمن أصحاِب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: اللهمَّ إيّنِ َتصدقُت   -  4306
َل: ِبِعرضي على َمن انَلُه ِمن خلِقَك، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أيَن املُتصدُق بِعرِضِه البارحَة؟« فقاَم ُعلبُة فقا

 .  أان، قاَل: »إنَّ هللَا قْد قبَل صدقَتَك«اي رسوَل هللاِ 
 ( للبزار بنحوه. 114/ 3لينه أبو حاتم، ووالده لم يوثقه غير ابن حبان. والحديث نسبه في المجمع )عبد المجيد بن أبي عبس # اإليماء: 

 
 [ مسندُ عليِّ بنِ أبي طالبٍ 277] 

عن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قاَل هللاُ عزَّ وجلَّ: ال إلَه إال   -  4307
 هللاُ ِحْصين، فَمن دَخَله َأِمَن َعذاب«.

جريِّ الثانيِة: عن عليِّ بِن أب طالٍب سيِّد األوصياِء عليهم  ثين حممٌد صلى  ويف روايِة ابِن البطِر وروايِة الشَّ السالُم قاَل: حدَّ
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ثين جربيُل سيُد املالِئكة، عن هللِا ربِّ األرابِب َتعاىل قاَل: إيّنِ َأان هللاُ ال إ لَه إال أاَن،  هللا عليه وسلم سيُد األنبياِء قاَل: »حدَّ
 . َمن قاهَلا دَخل ِحْصين، وَمن دَخَل ِحْصين أِمَن ِمن َعذاب«

(. وضعفه األلباني في الضعيفة  147/ 1(، وأورده ابن عراق في تنزيه الشريعة )167/ 1في تخريج اإلحياء )ضعفه العراقي # اإليماء: 
(4037.) 

 
، يف العرِش مكتوٌب: َأان هللاُ، حممٌد َرسويل«.  -  4308  عن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي عليُّ

 بن سليمان التميمي[.  آفته عاصم حديث موضوعهذا # اإليماء: ]
 

عن عليٍّ عليه السالُم، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن كانْت فيه أربُع ِخصاٍل ُبين له بيٌت يف اجلنِة:   -  4312
أصابَ ْتُه ُمصيبٌة  َمن كاَن ِعصمُة أمرِه شهادُة أن ال إلَه إال هللاُ، وإذا أصابْتُه نعمٌة محَد ربَّه، وإذا َأذنَب استغَفَر هللَا، وإذا 

 اسرتَجَع«.
 عامر بن سيار ربما أغرب، وفرات بن السائب متروك.# اإليماء: 

 
 . عن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »املنافُق مَيِلُك َعينِه يَبكي كما شاَء« -  4313

 ضعيف جدًا.  (: 4683الضعيفة ) السلسلة # 
 

ثين الصادُق  -  4314 ثين رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ويُدُه على َكتفي: »حدَّ الناطُق  عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: حدَّ
ُل:  رسوُل ربِّ العاملنَي وَأميُنه على وحِيِه جربيُل ويُدُه على َكتفي: مسعُت ِإسرافيَل يقوُل: مسعُت القلَم يقوُل: مسعُت اللوَح يقو 

 .مسعُت هللَا ِمن فوِق العرِش يقوُل للشيِء: ُكْن، فال يبلغ الكاف والنون أو يكوُن الذي يكوُن«
 (: هذا حديث باطل ما حدث به هالل أبدًا، وأحمد المكي كذاب، رويته للتحذير منه.45علو )ص قال الذهبي في ال# اإليماء: 

 
 . عن عليٍّ قاَل: خرَج النيبُّ صلى هللا عليه وسلم الرَبَاَز، فأخذُت رَكوًة فخرجُت يف أثرِِه، وذكَر احلديثَ  -  4315

 ( من أخرجه، وقال: وفي سنده من لم أعرفه.123السلمية )ص  لم يذكر السخاوي في تخريج األربعين # اإليماء:  
 

   .عن عليٍّ قاَل: وضَّأُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فنَضَح عانَ َته ثالَث مراتٍ  -  4316
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
روها   -  4317 عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ َأفواَهكم طُرٌق للقرآِن، فَطهِّ

واِك«.  ابلسِّ
واِك«. : »إنَّ َأجواَفكم طُرُق القرآِن، فطيِّبوها ابلسِّ  ويف روايِة ابِن األعرابِّ
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 بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه  مشيخة قاضي املارستان عن ابِن عباٍس، عن عليِّ ويف رواية 
ا طرُق القرآِن«. يَعين ابلسواِك. فوا َأفواَهكم، فإهنَّ  وسلم: »نظِّ

 [.  إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

ِتنوا َأوالدَكم يوَم السابِع،  عن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اخ -  4318
 . فإنَّه َأطهُر وَأسرُع لِنباِت اللحِم، وإنَّ األرَض تنُجُس ِمن بوِل األقلِف أربعنَي صباحًا«

 : موضوع.(6211( )6210الضعيفة ) # السلسلة
 

عن أب الَبخرتيِّ الطائيِّ قاَل: رأيُت علّياً رضي هللاُ عنه خُيلُِّل حِليَتُه إذا توضََّأ، ويقوُل: هكذا رأيُت رسوَل هللِا   -  4319
 . صلى هللا عليه وسلم يفعلُ 

 صحيح، وفي إسناده هشيم بن بشير وهو مدلس، والراوي عنه لم أهتد لمن ترجمه[.]  # اإليماء:
 

عن شقيِق بِن سلمَة قاَل: شهدتُّ علياً توضَأ ثالاثً ثالاثً وأفرَد املَضمضَة ِمن االستنشاِق مث قاَل: َكهذا توضََّأ   -  4320
 َرسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم.

 ( وما بعده 9984الوضوء ثالثًا ثابت من طرق عن علي، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
 

، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم مسَح رأَسه ثالَث مراٍت. -  4321  عن احلسنِي، عن عليٍّ
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
عن عبِد خرٍي، عن عليٍّ رضي هللاُ عنه، أنه توضََّأ فغسَل يديِه ثالاثً، ومَتضمَض واستنَشَق ثالاثً، وغسَل وجَهُه   -  4322

لم  ثالاثً، ومسَح برأِسِه ثالاثً، وغسَل رِجليِه ثالاثً ثالاثً، وقاَل: َمن أحبَّ َأن ينظَر إىل ُوضوِء رسوِل هللِا صلى هللا عليه وس
 فلينظُْر إىل هذا. 

 خير وليس فيه تثليث غسل الرأس وانظر ما قبله وما بعده  دبمن طريق ع -(  9984كما في المسند الجامع ) -هو في السنن # اإليماء: 
 

، أنَّه بدَأ فغَسَل يديِه ثالاثً، مث مَتضمَض واستنَشَق ثالاثً، مث غسَل وجَهُه ثالاثً، مث غسَل َقدميِه ثالاثً، مث   -  4323 عن عليٍّ
مسَح برأِسِه ثالاثً، مث غسَل يديِه ثالاثً، مث قاَم قائماً فشرَب فضَل اإلانِء، مث قاَل: َهكذا رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه  

 . أُ وسلم يتوضَّ 
وغيره   من طريق الثوري  -( 9987كما في المسند الجامع ) -قبيصة كثير الغلط في حديثه عن الثوري والحديث في السنن # اإليماء: 

  .وفيه مسح الرأس مرة واحدة
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، عن عليٍّ أنَّه قاَل: أال ُأريكم ُوضوَء َرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ قُلنا: بَلى، فُأيت  -  4324 عن ُعمرِي بن سعيٍد النَّخعيِّ

بطسٍت ِمن ماٍء، فغسَل َكفيِه، وغسَل وجَهه ثالاثً، وَيديِه إىل امِلرَفقنِي ثالاثً، ومسَح رأَسه ثالاثً مباٍء واحٍد، وَمضمَض 
 . الاثً مباٍء واحٍد، وغسَل رِجليِه ثالاثً واستنَشَق ث
 إسناده ضعيف[.  ] # اإليماء:

 
عن عليٍّ رفَعه إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف الرجِل يقُع على امرأتِه وهي حائٌض، قاَل: »يَتصدُق بنصِف   -  4325

 . ديناٍر«
 شريك سيئ الحفظ، والحارث األعور ضعيف. # اإليماء: 

 
عن عليٍّ عليه السالُم، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »َمن هَتاَوَن بصالتِِه فإنَّ هللَا عزَّ وجلَّ يُعاِقبُه   -  4326

نيا، وثالٌث عنَد املوِت، وثالٌث يف القرِب، وثالٌث عنَد ُخروِجه ِمن القرِب.   خبمَس عشَر خصلًة، ِستٌّ ِمنها يف الدُّ
تُة اليت نيا: فرُيفُع عنه اسُم الصَّاحلنَي، والثانيُة يُرفُع عنه بركُة احلياِء، والثالثة يُرفُع عنه بركُة الرزِق، والرابعُة ال فأمَّا السِّ   يف الدُّ

 ُيستجاُب دعاُؤه، والسادسُة ال ُُيعُل له يف دعاِء الصاحلنَي نصيٌب. يُقبُل ِمنه شيٌء ِمن أعماِل اخلرِي، واخلامسُة ال 
عنَد املوِت: فإنَّه ميوُت عطشاانً، فلو ُصبَّ يف حلِقِه ماُء سبعِة أحُبٍر ما َروي، والثانيُة ميوُت بَغتًة، والثالثُة كأنَّه والثالُث اليت 

نيا.   ثُقَل حبديِد الدُّ
 مباٍء كراٍء.   والثالُث اليت يف القرِب: فأوَّهُلا يُظلُم عليه القرُب، والثانيُة ُيضيَُّق عليه قربُه، والثالثُة َتسيُل َعينيهِ 

ه ِمن  والثالُث اليت عنَد ُخروجِه ِمن القرِب: يَلقى هللاَ وهو عليه غضباُن، والثانيُة تكوُن حُماسبَ ُته شديدًة عظيمًة، والثالثُة رجوعُ 
 بنِي َيدي هللِا إىل الناِر، إال َأن يعفَو هللاُ عزَّ وجلَّ عنه«. 

 
هللا عليه وسلم قاَل: »َعَلُم اإلسالِم الصالُة، فَمن فرََّغ هلا قلَبه وحاَد   عن عليِّ بِن أب طالٍب، عن النيبِّ صلى -  4327

 .عليها ُحدوَدها ووقَتها فهو مؤمٌن«
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمثُل الذي ال يُتمُّ صالَته كمثِل احلُبلى مَحلْت  -  4328

  حَت إذا َدىن نِفاُسها َأسقطْت، فال حامٌل وال ذاُت ولٍد، ومثُل املُصلِّي كَمثِل التاجِر الذي ال خَيلُص له الربُح حَت خَيلَص له 
 .وكذلَك املُصلِّي ال تُقبُل له انفلٌة حَت يُؤدَي الفريضَة«رأُس ماِلِه، 

   .( وقال: موسى بن عبيدة ال يحتج به، وقد اختلف عليه في إسناده387/ 2أخرجه البيهقي في سننه )# اإليماء:  
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، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال تزاُل هذه األُمُة خبرٍي ما صلُّوا صالَة املغرِب قبَل اشتباِك   -  4330 عن عليٍّ
 .النجوِم، وإنَّ ِمن ورائِهم فتنًة ُيصبُح الرجُل فيها مؤمناً مث مُيسي كافرًا، ومُيسي مؤمناً وُيصبُح كافرًا«

 م يوثقه غير ابن حبان. عمر بن أبي الرطيل ل# اإليماء:  
 

َناَك اْلَكْوثَ َر ) -  4335 ( َفَصلِّ ِلَربَِّك َواحْنَْر{، قاَل النيبُّ صلى هللا عليه  1عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: ملَّا نزلْت: }ِإانَّ َأْعطَي ْ
؟ قاَل: أيُمُرك إذا صلَّيَت  ترفُع َيديَك عنَد أوِل َتكبريٍة، وإذا   -ه أرا -وسلم جلربيَل: »ما هذه النَّحريُة اليت أَمَرين هِبا ربِّ

 .ركعَت وإذا سجدَت، وهي صالتُنا معشَر املالئكِة، ولكلِّ شيٍء زينٌة، وزينُة الصالِة رفُع اليديِن«
 : موضوع.(6008الضعيفة ) # السلسلة

 
عن ِصلَة بِن زُفٍر قاَل: قنَت عليٌّ عليه السالُم شهرًا مث أمَسَك، فسألُته: اي أمرَي املؤمننَي، ملَ أمَسكَت؟ فقاَل: ما   -  4336

 . كنُت أَلزيدَكم على ما صنَع رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم
 سنده ضعيف جدًا[. # اإليماء: ] 

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: إنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن يقوُل إذا سجَد: »ُسبحاَن ذي املََلكوِت   -  4337

 . واجلرََبوِت والِكربايِء والَعظمِة«
 حسن بشواهده[. ] # اإليماء:

 
عن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ أحبَّ الكالِم إىل هللِا عزَّ وجلَّ َأن يقوَل العبُد وهو   -  4338

 ساجٌد: ربِّ ظلمُت نَفسي فاغِفْر يل«. 
 ( من طريق عاصم عن زر عن علي موقوفاً 29232أخرجه ابن أبي شيبة )# اإليماء:   

 
، أنَّ النيبَّ  -  4339  . صلى هللا عليه وسلم كاَن ُيسلُِّم عن مييِنِه وعن يسارِهِ   عن عليٍّ

 . ]في إسناده ابن حمدون لم أقف على حاله[# اإليماء:  
 

فاحتَة الكتاِب وآيَة الكرسيِّ   عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ  -  4340
ُ أَنَُّه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَماَلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم{ إىل قوِلِه: }سَ  ،  18ِب{ ]آل عمران: رِيُع احلَِْساواآليَتنِي ِمن آِل عمراَن: }َشِهَد اَّللَّ

، َأهِبْطنا إىل أرِضَك وإىل َمن يَعصيَك، فيقوُل هللاُ عزَّ   [، ُمعلقاٌت ما بيَنهن وبنَي هللِا عزَّ وجلَّ حجاٌب، يُقْلَن: اي 19 ربِّ
 ِمنه، وإال َأسكنُته  يقرَأُكنَّ أحٌد ِمن ِعبادي يف ُدبِر كلِّ صالٍة إال جعلُت اجلنَة َمثواُه على ما كانَ  وجلَّ: إيّنِ حلفُت َأن ال

غفرُة،  حظريَة القدِس، وإال َنظرُت إليه بَعيين املكنونِة يف كلِّ يوٍم َسبعنَي نظرًة، وإال َقضيُت له كلَّ يوٍم َسبعنَي حاجًة أوهُلا امل
 . وإال َأعذتُه ِمن كلِّ عدوٍّ ونصرتُه ِمنه«
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 : موضوع.(698الضعيفة ) # السلسلة
 

ه حَت َتطلَع الشمُس   -  4341 عن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صلَّى الغداَة مث جلَس يف ُمصالَّ
 . كاَن له حجاابً ِمن الناِر«

 كذبه أبو حاتم وابن معين، وسعد بن طريف متروك.  العمري خالد بن يزيد # اإليماء:  
 

عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن علََّق يف مسجٍد قنديالً صلَّى عليه   -  4344
َف مَلٍك واستغَفروا له ما داَم  سبعوَن ألَف مَلٍك ما داَم ذلَك الِقنديُل يَِقُد، وَمن بسَط يف مسجٍد حصريًا صلَّى عليه سبعوَن أل

 .يف ذلَك املسجِد ِمن ذلَك احلصرِي شيٌء«
 (: هذا إسناد مظلم هالك مسلسل بالعلل.298/ 7الضعيفة ) السلسلة # 

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »رَكعتا املرأِة يف بيِتها ُيكتُب هلا   -  4346

 مَثانوَن رَكعًة«.
 

عِة، ما  عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الليلُة الزَّهراُء واليوُم اأَلزهُر يوُم اجلم -  4347
َم قعَد  ِمن دابٍة إال وهي على َحذٍر ِمن ليلِة اجلمعِة إىل َأن مُيسَي الناُس يوَم اجلمعِة َوَوَجٍل إىل َأن َتقوَم الساعُة، إال ابَن آد

 . ببيِتِه«
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا كاَن يوُم القيامِة حشَر هللاُ األايَم   -  4348

وايِت، وجعَل أجنحَ  َتها  على هيئِة اجلسِم، فجعَل رأَس األايِم يوَم اجلمعِة، ويَدها الُيمىن أايَم َعرفاٍت، ويَدها الُيسرى أايَم الرتَّ
 . اأَلعياِد واأَلضاحي، وجعَل َقلَبها شهَر رمضاَن، وجعَل أرُجَلها أايَم العشِر«أايَم 

 كثير بن إسماعيل النواء ضعيف، وأبو الجارود زياد بن المنذر متهم.# اإليماء: 
 

وَن َملكاً  عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »على كلِّ ابٍب ِمن املسجِد سبع -  4349
يُقْل   َيكتبوَن الناَس َِبمسائِهم وأَنساهِبم، حَت يكوَن آِخَر َمن يُكتُب رجٌل جاَء حنَي جلَس اإلماُم فلم يُؤِذ أحدًا يف جَملِسِه ومل

 . إال خريًا، فذلَك َأدىن أهِل اجلمعِة حظاً، وذلَك الذي يُغفُر له ما بنَي اجلُمعتنِي«
 ضعيف[. إسناده  ] # اإليماء:

 
عن عليٍّ قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيصلِّي قبَل اجلمعِة أربعاً وبعَدها أربعاً، ُيعُل التَّسليَم يف   -  4352
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 .آِخرِهن ركعةً 
 (: منكر.5290الضعيفة ) # السلسلة

 
: صلِّ ابلناِس، قالَ  -  4354 : نَعم، إْن شئُتم صلَّيُت لكم صالَة رسوِل  عن حممٍد قاَل: اعتلَّ عثماُن وهو مِبىن فقيَل لعليٍّ

 .قاَل: فَأىب أن ُيصلَِّي هِبم - يَعنوَن أربعاً  - قَالوا: صالَة أمرِي املؤمننِي   -يَعىن رَكعتنِي  - هللِا صلى هللا عليه وسلم 
 إسناده منقطع، محمد بن علي أبو جعفر لم يدرك عليًا. # اإليماء: 

 
عن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما زاَل أقواٌم ِمن املسلمنَي ُيصلُّون أربَع ركعاٍت قبَل العصِر  –  4355

 . يُواِظبوَن عليها حَت َغفَر هلم مغفرًة عزمًا«
 . ( للطبراني في األوسط بنحوه222/ 2إسناده واه[. ونسبه في المجمع )] # اإليماء:

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َأحيا أربَع لياٍل أحياُه هللاُ ما شاَء: لَيليت   -  4356

 . العيديِن، وليلَة عاشوراَء، وليلَة النِّصِف ِمن شعباَن، َأحياُه هللاُ ما شاَء«
 إسناده مظلم[. # اإليماء: ]

 
َل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا قاَم ِمن الليِل خَيفُض َطورًا ويرفُع طورًا، عن عليٍّ عليه السالُم قا -  4357

 .ويُقطُع قراَءَته آيًة آيةً 
 قال الدارقطني: يضع الحديث.  # اإليماء: حصين بن مخارق 

 
َم َمالُك بُن أنٍس َيِصُل الصفوَف، فإذا احلسنُي بُن  -  4358 عبد هللا بِن ضمريَة، فقاَل له مالٌك:  عن أب مصعٍب قاَل: تقدَّ

َك، عن عليٍّ رضي هللاُ عنه يف ِوتِر رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا  ثين حديَث أبيَك، عن جدِّ حدِّ
ُ َأَحٌد{، ويف الثان ُ َأَحٌد{، ويف  عليه وسلم يوتُر بثالٍث، يقرأُ يف اأُلوىل ب  }احْلَْمُد{ و }ُقْل ُهَو اَّللَّ يِة ب  }احْلَْمُد{ و }ُقْل ُهَو اَّللَّ

ُ َأَحٌد{ و }ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ اْلَفَلِق{ و }ُقْل َأُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس{، فقالَ  مالٌك: احلمُد هلِل الذي   الثالثِة }احْلَْمُد{ و }ُقْل ُهَو اَّللَّ
 . واَفَق ِوتري ِوتَر رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم

 الحديث المرفوع شديد النكارة شبه موضوع، وأما القصة فثابتة إلى اإلمام مالك[. ] اإليماء:# 
 

 عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن ماَت وله قَيَنٌة فال ُتصلُّوا عليِه«.  -  4359
 . كتبته إال من هذا الوجه، وفي إسناده غير واحد من الضعفاءغريب جدًا، ال أعلم أني : (772# معجم ابن عساكر )
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عن عليٍّ رضي هللاُ عنه قاَل: أمَراَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأن ندفَن َمواتان وسَط قوٍم صاحِلنَي، فإنَّ املَوتى  -  4360
وِء كما يَتأذَّى به األحياُء.   يتأذَّوَن ابجلاِر السُّ

وِء كما يتأذَّى األحياُء«.. وقا.ويف روايٍة:   . َل: »إنَّ امليَت يتأذَّى جبرياِن السُّ
 : موضوع.(613الضعيفة ) # السلسلة

 
ُب   -  4361 عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: دخَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم بعَض حوائِط املدينِة فسمَع أصواَت يهوٍد تُعذَّ

ُب يف قبورِها  .عنَد َمْغِرابِن الشمِس، فقاَل: َهذه أصواُت يهوٍد تُعذَّ
 حصين بن المخارق قال الدارقطني: يضع الحديث. # اإليماء: 

 
ب طالٍب، أنَّه مسَع رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ هللَا تعاىل فرَض للُفقراِء يف أمواِل  عن عليِّ بِن أ -  4362

هَبم عذاابً ُنكراً   «.األغنياِء قْدَر ما يسَعُهم، فإْن َمنعوهم حَت َُيوعوا أو يَعروا أو َُيهدوا حاَسَبهم هللاُ حساابً شديدًا وعذَّ
اإلسناد البورقي شيخ المصنف كذاب، وفيه محمد بن مقاتل هو الرازي وحفص بن عمر وهما ضعيفان، ومحمد بن مردويه  في # اإليماء: ]

 ( بنحوه. 62/ 3ولم أجد من ترجمه[. وهو في المجمع )
 

 لصدقِة«. عن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »استَ ْنزِلوا الرزَق اب -  4363
 (: ضعيف.831ضعيف الجامع )# 
 

بَيلَة والغرَق واحلََرَق واهلرَم  -  4364 عن عليِّ بِن أب طالٍب: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َتدفُع الصدقُة اهلَمَّ والدُّ
   .واجلنوَن«، فعدَّ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم سبعنَي ابابً ِمن الشرِّ 

 هذا الحديث بهذا اإلسناد موضوع[. # اإليماء: ]
 

يٍّ رضي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »للسائِل حقٌّ ولو جاَء على فرٍس، وال تردُّوا  عن عل -  4365
 .السائَل«

 (: الغالبي اتهمه الدارقطني بالوضع، وفي السند مجاهيل. 535)  # الروض البسام 
 

عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َنسَخ رمضاُن صوَم كلِّ يوٍم،   -  4366
 .وُغسُل اجلنابِة كلَّ ُغسٍل، والزكاُة كلَّ صدقٍة، وذبُح اأَلضحى كلَّ ذبٍح«

 ضعيف جدًا.  (: 904الضعيفة ) السلسلة # 
 

يه السالُم قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إذا كاَن يوُم القيامِة  عن عليِّ بِن أب طالٍب عل -  4367
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م لَيأ كلوَن والناُس  اَندى ُمناٍد: أيَن الظامئُة أكباُدهم، وعزَّيت أُلروينَّهم اليوَم، قاَل: فُيؤتى ابلصائِمنَي فتوَضُع هلم املوائُد، فإهنَّ
 .َُياَسبون«
 حصين بن المخارق اتهمه الدارقطني. # اإليماء: 

 
عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الصياُم ُجنٌة، وهو هلِل، وهو املُجاِزي عنه يوَم  -  4368

 .القيامِة«
 موسى بن إبراهيم المروزي متروك.# اإليماء:  

 
 عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »وَكَل هللاُ مالئكًة ابلدعاِء للصائِمنَي«. -  4369

سهل بن أحمد الديباجي قال الذهبي: رمي باألخوين الرفض والكذب. ومحمد بن محمد بن األشعث قال ابن عدي أنه حمله شدة  # اإليماء: 
ة قريبًا من ألف حديث عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، مناكير  ميله إلى التشيع أن أخرج نسخ

وموسى بن إسماعيل بن موسى وأبوه لم أجد لهما   عامتها، وقال الدارقطني: آية من آيات هللا، وضع ذلك الكتاب، يعني العلويات.  كلها أو
 ترجمة. وستأتي أحاديث بهذا اإلسناد. 

  
 . ن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لكلِّ شيٌء زكاٌة، وزكاُة األجساِد الصياُم«ع -  4370

 . إسناده موضوع# اإليماء: 
 

 . عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »نوُم الصائِم عبادٌة، ونَعُسُه َتسبيٌح« -  4371
 . إسناده موضوع# اإليماء: 

 
 . عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الصائُم جليُس الرمحِن حَت يُفطَر« -  4372

 .بن إبراهيم المروزي متروك موسى# اإليماء: 
 

وبه عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الصائُم ال يُرفُع عشاُؤه حَت تُغفَر   -  4373
 .ذنوبُه«

 . إسناده موضوع# اإليماء: 
 

عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قيَل: اي رسوَل هللِا، ما الذي يُباِعُد الشيطاَن ِمنا؟ قاَل: »الصوُم، ويسوُِّد وجَهُه،   -  4374
 .ويكِسُر ظهَرُه، واحلبُّ يف هللِا واملُواظبُة على العمِل الصاحِل يَقطُع داِبَره، واالستغفاُر يقطُع َوتيَنُه«

 موضوع.  إسناده# اإليماء: 
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عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن عبٍد ُيصبُح صائماً فُيشَتُم فيقوُل:   -  4375

 . سالٌم عليُكم إيّنِ صائٌم، إال قاَل هللاُ عزَّ وجلَّ: استجاَر َعبدي ِمن َعبدي ابلصياِم، فَأدِخلوه اجلنَة«
 موضوع.  إسناده# اإليماء: 

 
هُن وامِلْجمُر«  -  4376  .عن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »حُتفُة الصائُم الدُّ

 سعد بن طريف متروك.# اإليماء:  
 

عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا أفطَر قاَل: »اللهمَّ لَك ُصمنا، وعلى رزِقَك   -  4378
ْله ِمنا، ذهَب الظَّمأُ وابتلَّت العروُق وبقَي األجُر إْن شاَء هللاُ تعاىل«  . أفَطْران، فتقب َّ

 . إسناده موضوع# اإليماء:  
 

سالُم قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا أكَل عنَد قوٍم قاَل: »أفَطَر عندَكم  عن عليٍّ عليه ال -  4379
 . الصائموَن، وأكَل طعاَمكم األبراُر، وصلَّْت عليُكم املالئكُة اأَلخياُر«

 . إسناده موضوع# اإليماء: 
 

عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أفضُل ما يَبدأُ به الصائُم ِمن ِفطرِِه احلَلوى أو  -  4380
 .املاُء«

 موسى بن إبراهيم المروزي متروك.# اإليماء:  
 

عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما على رجٍل إذا تكلََّف له َأخوُه املسلُم   -  4381
 . طعاَمُه فَدعاُه وهو صائٌم فأَمَره َأن يُفطَر، ما مل يكْن صياُمُه يف ذلَك اليوِم فريضًة أو نذرًا مسَّاُه، وما مل ميل النهار«

 (.4369ع كما تقدم )إسناده موضو # اإليماء: 
 

وإبسناِدِه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِفطُرَك ألخيِك املسلِم وإدخاُلَك السروَر عليه أعظُم أجراً  -  4382
 . ِمن صياِمَك«

 (.4369إسناده موضوع كما تقدم )# اإليماء: 
 

ريَن« -  4383  . عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا ومالئكَته ُيصلُّون على املُتسحِّ
 (.4369إسناده موضوع كما تقدم )# اإليماء:  
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نفَسه هَلُن وهو صائٌم:  عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ثالٌث ال يُعرُض أحدُكم  -  4384

اُم، واملرأُة احلسناُء«    .احِلجامُة، واحلمَّ
 (.4369إسناده موضوع كما تقدم )# اإليماء: 

 
عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صاَم يوماً يف سبيِل هللِا صرَف هللاُ به   -  4386

 .  أيُكُل ِمن مثارِها«وجَهه عن الناِر وأدَخَله اجلنةَ 
 موسى بن إبراهيم المروزي متروك.# اإليماء: 

 
عن عليٍّ رضي هللاُ عنُه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أال ُأخربُكم بشيٍء يُذهُب َوَحَر الصدِر؟«   -  4387

 . قَالوا: بلى اي رسوَل هللِا، قاَل: »صياُم الثالِث البيِض: ثالَث عشرَة، وأربَع عشرَة، ومخَس عشرَة«
 ( بنحوه. 196/ 3(، والمجمع )2214/ 2632(، واإلتحاف )1107لب )والحديث في المطا الحارث األعور متهم.# اإليماء: 

 
عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »دخلُت اجلنَة فرأيُت أكثَر أهِلها الذيَن   -  4388

   .َيصوموَن األايَم البيَض«
 (.4369إسناده موضوع كما تقدم )# اإليماء: 

 
ِمن الشهِر فقيَل له: أنَت الصائُم   ثالثة[ أايمٍ وإبسناِدِه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صاَم ] -  4389

 . [160الشهَر كلَّه؟ فقاَل: نَعم، فقْد صدَق«، وقرَأ: }َمْن َجاَء اِبحلََْسَنِة فَ َلُه َعْشُر َأْمثَاهِلَا{ ]األنعام:  
 (.4369تقدم ) إسناده موضوع كما# اإليماء: 

 
عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »شعباُن َشهري، وشهُر رمضاَن شهرُكم، وهو   -  4390

ا جعَل هللاُ تعاىل هذه اأُلضحيَة لِيشبَع فيه َمساكيُنكم ِمن اللحِم فَأطِعموهم«.  ربيُع الفقراِء، وإمنَّ
 (.4369موضوع كما تقدم )إسناده # اإليماء: 

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ شهَر رجَب شهٌر عظيٌم، َمن   -  4391

ٍم ُكتَب له صوُم صاَم ِمنه يوماً ُكتَب له صوُم ألِف سنٍة، وَمن صاَم ِمنه يومنِي ُكتَب له صوُم أَلفي سنٍة، وَمن صاَم ِمنه ثالثَة أاي
ِة  ثالثِة آالِف سنٍة، وَمن صاَم ِمن رجَب سبعَة أايٍم ُأغلقت عنه أبواُب جهنَم، وَمن صاَم ِمنه مثانيَة أايٍم فُتحْت له أبواُب اجلن

لت سيئاتُُه حسناٍت واَندى ُمنادي ِمن ال سماِء: قد ُغِفَر لَك  الثمانيِة فَيدخُل ِمن أيِّها شاَء، وَمن صاَم ِمنه مخسَة عشَر يوماً بُدِّ
 فاستأِنِف العمَل، وَمن زاَد زاَده هللاُ عزَّ وجلَّ«. 
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وقال الذهبي في تلخيص    ال شك فيه، والمتهم به الختلي. حديث موضوع(: وهو 38قال الحافظ في تبيين العجب )ص # اإليماء:  
 (: علي بن يزيد الصدائي تالف، وهارون بن عنترة متروك.677الموضوعات ) 

 
ثه عليُّ بُن أب طالٍب عليه السالُم   -  4392 قاَل: »َمن صاَم ثالثَة أايٍم ِمن    - قاَل: وال أعلُمه إال رفَعه  -عن رجٍل حدَّ

 رجَب جعَل هللاُ عزَّ وجلَّ بيَنه وبنَي الناِر حائطاً وثيقاً، فُسئَل عن َعرِض ذلِك احلائِط فقاَل: ما بنَي املشرِق واملغرِب«. 
 إسناده الراوي المبهم ومن لم أعرفه. في # اإليماء: 

 
عن عليٍّ رضي هللاُ عنه قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إذا دخَل العشُر األواِخُر ِمن رمضاَن َأمَر َأهَلُه   -  4393

 ابالحِتشاِد وَأحيا الليَل ُكلَّه. 
 أبو شيبة إبراهيم بن عثمان بن أبي شيبة متروك. # اإليماء:  

 
عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم قاَل: وقَف رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بعرفاٍت يوَم عرفَة والناُس ُمقِبلوَن  عن -  4394

الذيَن إن َسأَلوا ُأعطوا، وُيستجاُب دعاُؤهم، وُيضاَعُف للرجِل ِمنهم الدرهُم ِمن   -ثالاثً  - وهو يقوُل: »مرحباً بوفِد هللِا 
 ٍف«.نفقِتِه ِبلِف ألِف ضع

نيا  مث قاَل: سبحانَُه وهو أعظُم ِمن َأن يزوَل ِمن مكانِِه   - مث قاَل: »إذا كانْت هذه الَعشيُة هَبَط هللاُ عزَّ وجلَّ إىل السماِء الدُّ
َمَلٍك،   قاَل: مث يقوُل للمالئكِة اهِبطوا، فلو أنَّ إبرًة وقعْت مل تقْع إال على رأسِ  -ثالاثً، ولكْن هبوطُُه إقبالُه على الشيِء 

:  قاَل: فيقوُل: اي مالِئكيت، ما َيسأُل ِعبادي هؤالِء الذيَن َجاؤوين ُشعثاً ُغربًا؟ فَيقولوَن: اي ربِّ يسألوُنَك املغفرَة، فيقولُ 
 . فتكوُن الثالثُة حنَي يدفُع اإلماُم ِمن عرفاٍت« -ثالاثً  -ُأشِهدُكم أيّنِ قد غفرُت هلم، مث يقوُل: انَقِلبوا مغفورًا لكم 

ا كاَن َعشيُة عرفَة ورسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم واقٌف، فأقبَل على الناِس بوجِهِه فقاَل: »مر  حباً ويف روايِة ابِن العالِء: َلمَّ
نيا، وَُيعُل هلم يف اآلخرِة مكاَن كلِّ  -ثالَث مراٍت  -بوفِد هللِا  درهٍم ألفاً، الذيَن إذا َسأَلوا ُأعطوا، وخُيِلُف هلم نفقاهِتم يف الدُّ

ركم؟« قَالوا: بلى اي رسوَل هللِا، قاَل: »فإنَّه إذا كاَن يف هذه الَعشيِة َأهبَط هللاُ عزَّ وجلَّ مالئكَتُه فَهبطوا  إىل األرِض،  أال أُبشِّ
اؤوين ِمن أطراِف  فلو سقطْت إبرٌة مل تسقْط إال على رأِس َمَلٍك، مث يقوُل: اي مالِئكيت، انظُروا إىل ِعبادي ُشعثاً ُغربًا قد ج

  - ثالَث مراٍت  - األرِض، هل َتسمعوَن ما َيسأَلون؟ قالوا: َيسأَلوَنَك أي ربِّ املَغفرَة، قاَل: فُأشِهدُكم أيّنِ قد غفرُت هلم 
مكانِِه،   فَأفيضوا ِمن موِقفكم َمغفورًا لكم ما قد َسَلَف«. وقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »هللاُ أعظُم ِمن َأن ينزَل من

 ولكن نظُرُه إىل الشيِء نزوٌل ِمنه«.
وقع في رواية للشجري: عن اإلمام أبي الحسين زيد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن جده الحسين بن علي قال: وقف  # اإليماء: 

 (1561من مسند الحسين، وقد تقدم في مسنده ) بعرفة جعلهرسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

4395  - »  . عن احلارِث، عن عليٍّ كرَم هللاُ وجَهه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال نكاَح إال بَويلٍّ
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ف، والحارث األعور أسوأ حااًل منه# اإليماء:  بردة   ( وقال: والصواب عن أبي338والحديث ذكر الدارقطني في علله ) قيس بن الربيع ضعِّّ
 . عن أبي موسى

 
4396  -  » ، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال نكاَح إال بَويلٍّ  . عن احلكِم، عن عليٍّ

 منكر من حديث علي بن أبي طالب[.] # اإليماء:
 

فقاَل: »ما َهذا؟« قَالوا:   عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: مسَع النيبُّ صلى هللا عليه وسلم عزَف دفٍّ يف َبين ُزريٍق، -  4397
 .فالٌن نكحَ 

 . فقاَل عليٌّ رضي هللاُ عنه: وال نكاَح السرِّ إال نكاَح الَعالنيِة، وال نكاَح حَت ُيسمَع فيه صوٌت أو يُرى فيه دخانٌ 
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »املرأُة لُعبُة زوِجها، فإِن استطاَع أحدُكم َأن َُيسَن لُعبَتُه فليفعْل«.  -  4398  عن عليٍّ

 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

ألهِلِه، وأان  عن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خريُكم خريُكم -  4399
 . خريُكم أَلهلي، وما أكَرَم النساَء إال كرمٌي، وال َأهاهَننَّ إال لَئيٌم«

 : موضوع.(845الضعيفة ) # السلسلة
 

عن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه قاَل: قالْت يل موالٌة لنا: ما مَينُعَك ِمن فاطمَة بنِت رسوِل هللِا صلى هللا   -  4400
ا ُُتَطُب إليه؟ قاَل عليٌّ عليه السالُم: فوهللِا ما زالْت ب حَت دخلُت على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن   عليه وسلم فإهنَّ

أاب احلسِن؟ هل لَك ِمن    ألحٍد، فجلسُت بنَي َيديِه وأفحمُت فلم َأقدر الكالَم، فقاَل يل: »ماَلَك اي اإلجالِل ما ليسَ 
حاجٍة؟« فسكتُّ حَت أعاَد ذلَك ثالَث مراٍت، مث قاَل: »فلعلََّك تُريُد فاطمَة؟« قاَل: فقلُت: نَعم، قاَل: فقاَل رسوُل هللِا  

 نُت َسَلحُتَكها؟« فقلُت: ِعندي، قاَل: »فاذَهب هِبا إليها فاسَتحّلها هبا«. صلى هللا عليه وسلم: »ما َفعلْت درٌع كُ 
 ( 10134( من وجه آخر عن علي بنحوه، وانظر المسند الجامع )80/ 1هو عند أحمد )# اإليماء: 

 
عن عليٍّ رضواُن هللِا عليه قاَل: لقد تزوَّجُت فاطمَة بنَت رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وما يل فراٌش غرُي جلِد   -  4401

 . َكبٍش نَناُم عليه ابلليِل ونعلُف عليه انِضَحنا ابلنهاِر، وما يل خادٌم غريُها رضي هللاُ عنها
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
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 بِن َسربَة، عن عليٍّ رضي هللاُ عنه: ال طالَق قبَل نكاٍح، وال عتَق قَبَل ِملٍك، وال يُتَم بعَد ُحلٍم، وال  عن النزَّالِ  -  4402
 . رضاَع بعَد ِفصاٍل، وال ِوصاَل يف صياٍم، وال َصمَت يوٍم إىل الليلِ 

 ( مرفوعًا. 334، 262/ 4وهو في المجمع ) (.81 -  80/ 5وانظر اإلرواء ) ضعيف جدًا. جويبر # اإليماء: 
 

عن علقمَة بِن قيٍس، عن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال رضاَع بعَد ِفصاٍل، وال يُتَم بَعِد   -  4403
   .ُحلٍم«

 ضعيف[.  # اإليماء: ] 
 

عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َتزوَّجوا وال تُطلِّقوا، فإنَّ الطالق يهتزُّ له   -  4404
 . العرُش«

 : موضوع.(731الضعيفة ) # السلسلة
 

َب وقاَل: »تتِخُذوَن ِديَن  عن عليٍّ رضي هللاُ عنه قاَل: مسَع رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم رجاًل طلََّق البتََّة، فغض -  4405
 . ُهْزءًا وَلعباً، َمن طلََّق البتََّة ألَزْمناُه ثالاثً، ال حتلُّ له حَت تَنكَح َزوجاً غريَُه« -أو قاَل: تتِخُذوَن هللَا تعاىل-هللِا 

 : موضوع.(2894الضعيفة ) # السلسلة
 

 . عن عليٍّ رضي هللاُ عنه، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َأمَر املُتوفَّ عنها زوُجها َأن تعَتدَّ يف غرِي بيِتها إْن شاَءتْ  -  4406
 ضعيف جدًا[ ]  # اإليماء:

 
عن عليٍّ قاَل: ُسئَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: أيُّ األعماِل َأزكى؟ قاَل: »كسُب املرِء بيِده، وكلُّ بيٍع   -  4407

 . مربوٍر«
 (: قال أبي: هذا الحديث بهذا اإلسناد باطل، بهلول ذاهب الحديث. 390/ 1وقال ابن أبي حاتم في العلل )# اإليماء: 

 
عن أب هشاٍم القناِد قاَل: كنُت أمحُل املتاَع ِمن البصرِة إىل احلسِن بِن عليٍّ عليهما السالُم، وكاَن مُياِكُسين،   -  4408

ثين، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »املَغبو  ُن ال حَمموٌد  فَلعلِّي ال أقوُم ِمن عنِدِه حَت يَهَب عامََّتُه ويقوُل: إنَّ أب حدَّ
 . مأجوٌر« وال

 ( عن الحسن بن علي مرفوعًا.76/ 4وهو في المجمع ) (.674ضعفه األلباني في الضعيفة )# اإليماء: 
 

عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: مرَّ رجٌل على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم بثوٍب قد اشرَتاُه، فقاَل له النيبُّ عليه   -  4410
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َق ابلفضلِ السالُم: »ِبكم َأخذَتُه؟« فزاَد يف مث  .ِنه، فَأمَره النيبُّ صلى هللا عليه وسلم َأن يتصدَّ
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن أعتَق َنَسمًة مسلمًة أو مؤمنًة َوَقى هللاُ بكلِّ عضٍو ِمنه   -  4412 عن عليٍّ

 . عضوًا ِمن الناِر«
   إسناده ضعيف[.# اإليماء: ]

 
قوُل: مسعُت النيبَّ صلى عن أب َعمرو عثماَن بِن اخلطاِب األشجِّ قاَل: مسعُت عليَّ بَن أب طالٍب رضي هللاُ عنه ي -  4413

نيا: فُيذهُب نورَ  نيا، وثالثٌة يف اآلِخرِة، فأمَّا اليت يف الدُّ  الوجِه، ويَقطُع هللا عليه وسلم يقوُل: »يف الزِّان ِستُة أشياٍء، ثالثٌة يف الدُّ
، وُسوُء احلساِب، والدخولُ   . يف الناِر، أو قاَل: اخللوُد يف الناِر« الرزَق، وُيسرُع الَفناَء، وأمَّا اليت يف اآلِخرِة: فغضُب الربِّ

بذلك   عثمان بن الخطاب قال الذهبي: طير طرأ على أهل بغداد وحدث بقلة حياء بعد الثالثمئة عن علي بن أبي طالب فافتضح# اإليماء: 
 (.  272/ 1وأورده األلباني في الضعيفة ) وكذبه النقادون.

 
كم والزِّان،  -  4414 عن جعفِر بِن حممٍد، عن أبيه، عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إايَّ

نيا: فإنَّه َيذهُب بنوِر الوجِه، ويَقطُع ا نيا، وثالثٌة يف اآلخرِة، فأمَّا اليت يف الدُّ لرزَق، وُيسرُع  فإنَّ فيه ِستَّ خصاٍل، ثالثٌة يف الدُّ
، وُسوُء احلساِب، واخلُلوُد يف الناِر«ا  . لَفناَء، وأمَّا يف اآلِخرِة: فغضُب الربِّ

 ضعيف، وفيه من لم أقف له على ترجمة[. ]  # اإليماء:
 

ُة نساِئكم ِمن َأزواِجكم،   -  4415 عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال تَ ْزنوا فتذهَب لذَّ
 .وِعفُّوا تعفَّ نساؤُكم، إنَّ َبين فالٍن زَنوا فَ َزَنْت نساُؤهم«

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

ثنا رجٌل نزَل على عليٍّ  -  4416  رضي هللاُ عنه ابلكوفِة فأقاَم عنَده أايماً، مث ذَكَر ُخصومًة له، فقاَل له عن احلسِن قاَل: حدَّ
ْل عن َمنِزيل، فإنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم هَنى َأن ينِزَل اخلصُم إال وخصُمُه َمعه : حتوَّ  .عليٌّ

 إبهام راويه عن علي.قيس بن الربيع وإسماعيل بن مسلم المكي ضعيفان، وفيه أيضًا # اإليماء: 
 

عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الَقاضي إذا أَخَذ الرشوَة بلغْت به الكفَر،   -  4417
 . وإذا جاَر يف ُحكِمِه نُزَع ِمنه اإلمياُن فدَخَل الناَر«

 موسى بن إبراهيم المروزي متروك.# اإليماء:  
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، أ -  4418  نَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َقضى ابلَيمنِي مع الشاهِد الواحِد. عن عليٍّ

 . وكاَن عليٌّ رضي هللاُ عنه يَقضي به
 .فروة يزيد بن سنان ضعيف أبو# اإليماء: 

 
، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن غسَل يَده قبَل طعاِمِه مل يزْل يف ُفسحٍة ِمن رزِقِه« -  4419  . عن عليٍّ

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

، أنَّ النيبَّ عليه السالُم كاَن َُيبُّ اللحمَ  -  4420  .عن عليٍّ
 أبو قتادة ال يوثق بما تفرد به[. ] # اإليماء:

 
، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أطَعَمين جربيُل اهلَريسَة ِمن اجلنِة ألُشدَّ هِبا َظهري ِلقياِم   -  4422 عن عليٍّ

 . الليِل«
 إسناده تالف. (:988)  # الروض البسام

 
، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن إذا ُأيَت ابلطعاِم قاَل: »بسِم هللاِ  -  4423 ، اللهمَّ ابِرْك لنا فيه وارزُْقنا خرياً  عن عليٍّ

 ِمنه«، وإذا ُأيتَ ابللنِب قاَل: »اللهمَّ ابِرْك لنا فيه وزِْدان ِمنه«. 
 إسناده تالف.# اإليماء: 

 
نيا   -  4424 عن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »بُعثُت بكسِر املَزامرِي، وَأقَسَم ربِّ ال يشرُب عبٌد يف الدُّ

اب بعُد أو َمغفورًا له«.  مخرًا إال سقاُه هللاُ يوَم القيامِة مَحيماً، ُمعذَّ
غين حراٌم، وكسُب الزَّانيِة ُسحٌت، وحقٌّ على هللِا أن ال يُدِخَل  مث قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كسُب املُغنيِة واملُ 

حِت«.   اجلنَة بدانً نَبَت ِمن السُّ
 إسناده واه[.# اإليماء: ]

 
عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: دخَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم على عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم وهو ال   -  4427

نيا النَّبيوَن مث  يتقارُّ على فرا ، إنَّ أشدَّ الناِس بالًء يف الدُّ ِة احلُمى، فقاَل له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »اي عليُّ ِشِه ِمن شدَّ
ا حظَُّك ِمن ثواِب هللِا تعاىل مع ما َلَك ِمن الثواِب واألجِر، حتبُّ َأن يكِشَف هللاُ ما ِبَك؟« عم، قاَل: نَ  الذيَن يَلوهَنم، أبِشْر فإهنَّ

 واليوِم  قاَل: »ُقل: اللهمَّ ارحْم َعظمي الدقيَق، وِجلدي الرقيَق، وأعوُذ بَك ِمن َفورِة احلريِق، اي أُمَّ ِمْلَدم إْن كنِت آمنِت ابهللِ 
، فإيّنِ أشهُد َأن ال اآلِخِر فال أتُكلي اللحَم، وال َتْشرب الدَم، وال َتفوري على الفِم، وانَتقلي إىل َمن يزُعُم أنَّ مع هللِا إهلاً آَخرَ 
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 إلَه إال هللاُ وحَدُه ال شريَك له، وأشهُد أنَّ حممدًا عبُدُه ورسولُُه«.
 قاَل عليٌّ عليه السالُم: فقلُتها فُعوفيُت ِمن ساَعيت. 

ا أحٌد ِمنا إال ُعويَف إذا  قاَل جعفُر بُن حممٍد عليه السالُم: وحنُن أهَل البيِت يعلُِّم بعُضنا بعضاً حَت نساَءان وِصبيانَنا، فما يقوهلُ 
 . كاَن يف أجِلِه أتخريٌ 

 بن الضحاك متروك، والوليد بن سلمة أوهى منه. بعبد الوها # اإليماء: 
 

يباِج، مث   -  4428 ، وعن خاُِت الذهِب، وعن املُكفَِّف ابلدِّ عن عليٍّ قاَل: هَناين رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن الَقسيِّ
 قاَل: »واعلْم أيّنِ لَك ِمن النَّاِصحنَي«.

 ( 10193ند الجامع )هو في السنن دون قوله: »وعن المكفف بالديباج، وقال: واعلم أني لك من الناصحين«، انظر المس# اإليماء: 
 

عن عبد هللا بِن انشره، أنَّه أخربَه عن حديِث سعيِد بِن سفياَن القاريِّ قاَل: تويَف أخوُه وَأوصى مبئِة ديناٍر يف سبيِل  -  4429
َن فإذا هللِا، قاَل: فوافَق ذلَك صاحلَ بَن فرعون فلم يكن يومئٍذ غازيٌة، قاَل: فقدمُت املدينَة حج أو عمرة فدخلُت على عثما

ا رَأى  رجٌل عنَده قاعٌد وكاَن عليَّ قباُء بُ ْزيون كنُت أصبُته ِمن ِعلٍج سلبُتُه ِبرِض الروِم، وكاَن فرُّوُجه وجيُبُه ُمكففاً حبريٍر، فلمَّ
ا رَأى ذلَك عثماُن قاَل: دَع الرجَل عنَك، وذكَر احلديَث ب قاَل أبو   -طوِله ذلَك الرجُل أقبَل عليَّ ُُياذُبين قبائي خيرقُه، فلمَّ

ا خرجُت ِمن عنِده سألُت عن الرجِل الذي جاَذَبين، فقيَل: عليُّ بُن أب طالٍب، فأتيُته يف   -القاسِم: أان اختصرتُه  قاَل: فلمَّ
 النساِء  منزِلِه فقلُت له: ما رأيَت ِمين؟ فقاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َأوشَك أْن َتستحلَّ أُميت ُفروجَ 

 واحلريَر«.
: عن سعيِد بِن سفياَن القاريِّ قاَل: خرجُت ِمن ِعند عثماَن رضي هللاُ عنه فسألُته عن الرجِل الذي كاَن  ويف روايِة الطربايّنِ

َل هللِا صلى هللا  يغتاُبين، فقيَل: هو عليُّ بُن أب طالٍب رضي هللاُ عنه، فأَتيُته يف منزِلِه فقلُت: ما رأيَت ِمين؟ فقاَل: مسعُت رسو 
   .عليه وسلم يقوُل: »يُوشُك َأن َتستِحلَّ أُميت ُفروَج النساِء واحلريَر«. وإنَّ هذا أوُل حريٍر رأيُته على رجٍل ِمن املسلمنيَ 

  : ضعيف.(7132الضعيفة ) # السلسلة
 

عن عوٍف قاَل: َأوصى رجٌل مبئِة ديناٍر يف سبيِل هللِا، وإنَّ ذلَك واَف يف صلٍح ابِن فرعوَن صاحِب الروِم، قاَل:   -  4430
 صلَح فحجَّ الَوصيُّ فمرَّ ابملدينِة فدخَل على عثماَن بِن عفاَن فقاَل: إنَّ رجاًل َأوصى مبئِة ديناٍر يف سبيِل هللِا، وإنَّ ذلَك وافَ 

صاحِب الروِم، فقاَل: أيَن تسكُن؟ الشاَم، قاَل: أنِفْقها عليَك وعلى أهِلَك وجريَِتَك، فإنَّ الرجَل ِمن أهِل الشاِم   ابِن فرعونَ 
دًا  َيشرتي بدرهٍم حلماً ألهِلِه فيكوُن له سبُعمئِة درهٍم، قاَل: فقاَل: ]أفتاك[ أحٌد بغرِي هذا؟ قلُت: ال، قاَل: فلو َأعلُم أنَّ أح

  هذا ضربُت ُعنَقه. َأفتاَك بغريِ 
ماُن: دَع  وعنَده رجٌل وعليَّ ِقباٌء ُمكفٌَّف بديباٍج َأصبُته من َسَلِب ِعْلٍج قتلُتُه، فجعَل ذلَك الرجُل ُُياِذُبين ِقبائي، فقاَل له عث

ا خرجُت سألُت  عنَك الرجَل، قاَل: فجعَل ذلَك الرجُل ُُياِذُبين فيْأىب، فقاَل له عثماُن: دَع عنَك الرجَل، قاَل: َفرتَ  كين، فلمَّ
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ا هو ِقبا ُء ِعْلٍج قتلُتُه  عنه فقيَل يل: هو عليُّ بُن أب طالٍب، فأَتيُته يف منزِلِه فقلُت: يرمُحَك هللاُ، إنَّك ُكنَت جُتاِذُبين ِقبائي، إمنَّ
هذه األمُة اخلَزَّ واحلريَر فقد حلَّ  فَأصبُت َسَلَبه، قاَل: فقاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إذا استَحلَّت 

 .ِمنهم«
 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم واحلسَن واحلسنَي كانوا يَتختَّموَن يف   -  4431

 . أظنُّ أنَّ حممَد بَن عليٍّ الباِقَر هو القائلَ  َشائِِلهم.
 هذا إسناد ضعيف[. ] # اإليماء:

 
َم عليَّ بَن أب طالٍب بيِدِه ورتَب العمامَة ِمن ورائِِه وِمن   -  4432 عن عليٍّ رضي هللاُ عنه، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم عمَّ

 صلى بنِي يديِه، مث قاَل له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »أدِبْر«، فأدبَ َر، مث قاَل له: »أقِبْل«، فأقَبَل على أصحاِبِه، فقاَل النيبُّ 
 .  عليه وسلم: »َهكذا تكوُن تِيجاُن املالئكِة«هللا

 موضوع[. ] # اإليماء:
 

عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِعفُّوا تعفَّ نساؤُكم، وِبرُّوا  -  4433
ِل حمُِقاً كاَن أم  ٍل ُعذرَُه فال انلَْتُه شفاَعيت، أو قاَل: فال آابءَكم تربَّكم أبناؤُكم، واقَبلوا ِمن املَُتنصِّ ُمبِطاًل، فَمن مل يقبْل ِمن ُمَتنصِّ

 َوَرَد على َحوضي«. 
 الشيباني قال الخطيب: كان يضع الحديث للرافضة. وإبراهيم بن عبد الصمد ضعفوه. وفي اإلسناد من لم أعرفه.  أبو المفضل# اإليماء: 

 
عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ثالٌث يُطفْئَن نوَر العبِد: َمن قطَع ُودَّ أَبيِه،   -  4434

 .وغريَّ َشيَبُه بسواٍد، ووَضَع بصَره يف احلُجراِت ِمن غرِي َأن يُؤَذَن له«
 (.4369إسناده موضوع كما تقدم )# اإليماء:  

 
حِب املنصوِر قاَل: قاَل املنصوُر يوماً: ويَلَك اي ربيُع، قد آَذاين ولُد ابُن أب طالٍب، وما بقَي هلم  عن الربيِع صا -  4435

ْه خلَفه َمن َُيضُره، فما يُقوِّي عزَمهم غريُه، ق لوَن به، وأريُد أن أستأِصَله، فوجِّ اَل:  مثُل جعفِر بِن حممٍد يلجؤوَن إليه ويتجمَّ
هُت خلَفه َمن أحَضرَ  ا دخَل الكوفَة قاَل: ما اسُم هذه املدينِة؟ قَالوا له: الكوفُة، قاَل جعفُر بُن حممٍد: ُكفينا، مث  فوجَّ ه، فلمَّ

  قاَل: اللهمَّ ربَّ السمواِت وما أظلَّْت، واأَلرضنَي السبِع وما أقلَّْت، واجلباِل وما عَلْت، والبحاِر وما جرْت، واملالئكِة وما
ْت، أسأُلَك ربِّ أن ُتصلَِّي على حممٍد وأهِلِه، وَأن تعرَفين بركَة هذه املدينِة وبركَة ما يُقضى فيها،  َهَدْت، والشياطنِي وما أضلَّ 

ا وصَل إىل داِر املنصوِر دخلُت َأخربتُه بقدوِمه، فأقاَم سيَّاَفهُ   وقاَل:  وَأن تُعيَذين ِمن شّرِها وِمن شرِّ ما يُقضى فيها، قاَل: فلمَّ
ا رأيُت ذلَك قلُت له: اي سيِّدي اي ابَن رسوِل هللِا، إنَّه قد عزَم لَك على ما  بشيٍء فامتِثْله،إذا َأومأُت إليَك  قاَل الربيُع: فلمَّ
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، ما هو إال أن تقَع عيُنه عليَّ حَت ََيوَل هللاُ بَ  ، وإْن كنَت صانعاً شيئاً فاصنْع، فقاَل يل: إليَك عينِّ يين وبيَنه ال يسرَُّك فاستِعدَّ
ما يف نفِسِه ِمن ذلَك، ويُبدلين ِمنه خلقاً مجياًل، مث شلت السرَت بنَي يديِه فتكلََّم بكالٍم مل َأفهمه ودخَل، فرأيُت املنصوَر  وبنَي 

بُتَك  وأَتع كناٍر ُصبَّ عليها ماٌء، مث استقبَ َله أسفَل السريِر وقبََّل بنَي َعينيِه وأجَلَسه إىل جنِبِه، مث قاَل له: اي ابَن أب، عنفُتكَ 
ا كتبُت إليَك َأشكو إليَك أهَلَك يف ِديين وُدنياي ، كاَن يف سفِرَك، قاَل: ذاَك سهٌل عنَد َنَظري إليَك اي أمرَي املؤمننَي، قاَل: إمنَّ

نَي؟ إنَّ  هذا األمُر يف َبين أُميَة فكانوا هلم أمسَع وَمعهم َأطوَع، قاَل له جعفٌر: فأيَن أنَت عن سَلِفَك الصاحِل اي أمرَي املؤمن
 يعقوَب ابُتلَي فشَكَر، وإنَّ أيوَب ابُتلَي فصرَبَ، وإنَّ يوسَف َقدَر فغَفَر. 

ثين أب،  ثين حبديٍث كنُت مسعُته ِمنَك ابملدينِة يف صلِة الرحِم، قاَل: نَعم، حدَّ فقاَل املنصوُر: شكرُت وصربُت وغفرُت، حدِّ
ي، عن أبيه، عن عليٍّ عليهم السالُم قاَل:  قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ليلَة ُأسرَي ب إىل السماِء رأيُت الرحَم  عن جدِّ

، َأشكو إليَك َمن َقطَعين، قلُت: اي جربيُل، كم بيَنها وبنَي من َقطَعها؟ قاَل: سبعُة آابٍء«.   ُمعلقًة ابلعرِش تقوُل: اي ربِّ
ي، عن أ  ثين أب، عن جدِّ ي عليِّ بِن أب طالٍب عليهم السالُم قاَل: قاَل  قاَل: ليَس هذا هو، فقاَل: نَعم، حدَّ بيه، عن جدِّ

ايِر وزايدٌة يف األعماِر«.  رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الرِبَّ وِصلَة األرحامِ   عمارُة الدِّ
ي عليِّ بِن أب طالٍب عل ي، عن أبيه، عن جدِّ ثين أب، عن جدِّ يهم السالُم قاَل: قاَل  فقاَل: ليَس هذا هبو، قاَل: نَعم، حدَّ

وهو أعلُم بذلَك   -رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »احتَضَر رجٌل ابرٌّ ِبهِلِه ويف ِجوارِِه رجٌل عاقٌّ ِبهِلِه، فقاَل هللاُ عزَّ وجلَّ 
؟ قاَل: ثالثوَن سنًة، قاَل: حوِّهلا إىل عمِر هذا البارِّ،- «.  : اي جربيُل، كم بقَي ِمن عمِر هذا العاقِّ  واقبْض روَح هذا العاقِّ

ْت أربعَة آالٍف، مث قاَل: سألُتَك ابهللِ   وابلرحِم فقاَل: هذا، مث دعا ِبَلفي ديناٍر فقاَل له: أتُخُذها؟ قاَل: َأان يف ِغىن َعنها، فُصريِّ
ه، مث خرَج وخرجُت َمعه، فقلُت له: اي إال أخْذهَتا، قاَل: فَأجَعُلها حيُث َأرى، قاَل: ذاَك إليَك، مث َدعا بدابٍة فأرَكَبه ِمن موِضعِ 

ا كاَن عليه بعوذٍة رأيُتَك ت ُذ هِبا،  ابَن رسوِل هللِا، وهللِا ما َدعا بَك ويريُد بَك خريًا وقد رأيُت ما صَنَع بَك، ورأيُتَك أجلته عمَّ عوَّ
ك عليِّ بِن أب طالٍب عليه السال ك رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وجدِّ  ُم إال علَّمَتين ما قُلَته. فبحقِّ جدِّ

قاَل: نَعم، خرَج عليُّ بُن أب طالٍب عليه السالُم يُعسُّ العسكَر ليلَة األحزاِب، فشَعَر به النيبُّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل:  
لسالُم، فقاَل: »اي  »إىل أيَن اي أاب احلسِن؟« فقاَل: خرجُت حارساً هلِل ورسوِلِه، فهما يتخاطَبان إذ نزَل عليه جربيُل عليه ا

سْت أمساُؤه يقرأُ عليَك السالَم ويقوُل لَك: قد َأهديُت إىل عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالمُ    حممُد، إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ وتقدَّ
وال جباٌر   كلماٍت ِمن كنوِز َعرشي ال يضرُّه َمعها كيُد شيطاٍن، وال َسطوُة سلطاٍن، وال لسُع حيٍة وال عقرٍب، وال سبٌع ضاٍر، 

رَت، واي َمن رآين على املَ  عاصي عاٍت، والكلماُت: اللهمَّ اي َمن سرَت القبيَح، وأظهَر اجلميَل، وال يؤاِخُذ ابجلريرِة، ومل يَهتك السِّ
ستباُح، وحتُرَسين  فلم يفَضْحين، أسأُلَك أن تُبلَِّغين ما ُأؤمُله ِمن أمِر ِديين وُدنياي وآِخَريت، وَأن ُتدِخَلين يف مِحاَك الذي ال يُ 

ْفين بَكَنِفَك الذي ال يُراُم، وُتدِخليَن يف سلطاِنَك الذي ال ُيضاُم، ويف ِذمِتَك اليت ال ُُتَفُر، عزَّ جاُرَك  بعيِنَك اليت ال تناُم، وَتَكن َّ
الطاِهريَن، وُجْد على ِديين بُدنياي، وعلى آِخَريت  وال إلَه غريُك وال معبوَد ِسواَك، وصلَّى هللاُ على حممد وأهِل بيِتِه الطَّيبنَي 

ُ يل كما ذلَّلَت الرايَح لسليماَن بِن داوَد، وُكفَّه عن أذيَّيت، واطمْس َبَصره عن ُمشاَهديت، وأبِدْلين ِمن غِ  لِّه ُودًا، بَتقواي، وذَّللِّ
 . وِمن حقِدِه َعفوًا، وِمن عداوتِِه ِسلماً، اي أرحَم الرامحنَي«

 محمد بن الفرخان بن روزبة متهم. وفي اإلسناد من لم أعرفه.ماء: # اإلي
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عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ الرجَل لَيصُل رمَحه وقد بقَي ِمن   -  4436

ها هللاُ إىل ثالٍث وثالثنَي سنًة«  . ُعمرِه ثالُث ِسننَي، فيمدُّ
 محمد بن أحمد بن محمد المفيد متهم. وفي اإلسناد من لم أعرفه. # اإليماء: 

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم، أنَّ نيبَّ هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ خلَق حوضاً على   -  4437

ألرِض، فنهٌر ِمن ماٍء، وهنٌر ِمن لنٍب، وهنٌر ِمن مخٍر، وهنٌر صلِب مَلٍك ِمن املالئكِة، وخلَق ِمنه أربعَة أهنٍر جَتري بنَي السماِء وا
نيا، وأمَّا ذلَك العسُل فيشربُُه َمن أدَّى حقَّ هللاِ   . ِمن ماِلِه« ِمن عسٍل، فأمَّا ذلَك اللنُب فيشربُُه َمن مل يقَطْع رمَحُه يف داِر الدُّ

 بن إسماعيل النواء ضعيف. وأبو الجارود زياد بن المنذر متهم. وفي اإلسناد من لم أعرفه. اإليماء: كثير# 
 

عن عليِّ بِن أب طالٍب رضواُن هللِا عليه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأان شفيٌع لكلِّ َأخويِن حَتاابَّ   -  4438
 يامِة«. يف هللِا عزَّ وجلَّ منُذ بَعَثين إىل يوِم الق

   في سنده كذابان. حديث موضوع(: 1203)  # الروض البسام 
 

عن عليِّ بِن عثماَن بِن خطاٍب املعمرِّ قاَل: مسعُت عليَّ بَن أب طالٍب رضي هللاُ عنه يقوُل: قاَل رسوُل هللِا صلى   -  4440
يَبَك هللا عليه وسلم: »َأحِبْب َحبيَبَك َهوانً ما َعسى َأن َيكوَن بَغيَضَك يوماً ما، وأَبِغْض بَغيَضَك هوانً ما َعسى َأن َيكوَن َحب

 يوماً ما«. 
 علي بن عثمان بن خطاب كذاب. # اإليماء:  

 
عن عليٍّ رضوان هللاُ عليه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن زاَر أخاً يف هللِا عزَّ وجلَّ ال لغرِي   -  4441

ِز ما عنَد هللِا عزَّ وجلَّ وَكَل هللاُ عزَّ وجلَّ به َسبعنَي ألَف  مَلٍك يُنادونَه ِمن خلِفِه: أال ِطْبَت َوطَاَبْت  التماِس َموعِد هللِا وتَ َنجُّ
 لَك اجلنُة، مرَّتنِي«. 

 (: إسناده واٍه. 1205)  # الروض البسام 
 

 . عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »زُْر ِغّباً َتزدْد ُحّبًا«  -  4442
 سنده ضعيف[. ]  # اإليماء:

 
يِن« -  4443  .عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »التَّودُُّد نصُف الدِّ

 ضعيف[. إسناده  # اإليماء: ]
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فله   وَمنفعِتهِ عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َمشى يف عوِن أخيِه املسلِم  -  4444

 .ثواُب اجملاهِد يف سبيِل هللِا عزَّ وجلَّ«
 موضوع بهذا اإلسناد[.] # اإليماء:

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب رضواُن هللِا عليه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن ترَك معونَة َأخيه املسلِم   -  4445

عَي معه يف حاجِتِه ُقضيْت أو مل تُقَض ُكلَف َأن َيسعى يف حاجِة َمن ال يُؤَجُر يف حاجِتِه، وَمن ترَك احلجَّ حلاجٍة َعرضتْ    والسَّ
 . اجُته حَت يَرى رؤوَس املُحلِّقنَي«له مل تُقَض ح

 إسناده مسلسل بالضعفاء والمتروكين.# اإليماء:  
 

عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ يف اجلنِة منزاًل يُقاُل له خرٌي، ما يف اجلنِة   -  4446
منزاًل أفضَل ِمنه وال أكثَر خريًا، ما َيسكُنه إال أصحاُب املعروِف خاصًَّة ِمن الناِس، فإذا قاَل الرجُل ُيصنُع إليه معروٌف:  

ا يَعين ذلَك املنزَل«جزاَك هللاُ خري   . ًا، فإمنَّ
 محمد بن عبد هللا أبو المفضل الشيباني قال الخطيب: كان يضع األحاديث للرافضة. # اإليماء:  

 
عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أَنعَش حقَّاً ملؤمٍن بلسانِِه أو دَفَع عنه   -  4447

 . نَة«َضيماً دخَل اجل
 موسى بن إبراهيم المروزي متروك.# اإليماء:  

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال يزاُل العبُد يف سعٍة ِمن ِديِنِه ما   -  4448

 . َعمَّ َأخاُه النَّصيحَة، فإذا حاَد عن ذلَك ُسِلَب التوفيَق«
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
  -أو ِعالقِة   -قاَل وجدُت يف ذؤابِة  -ين النيبَّ صلى هللا عليه وسلم  يَع - عن عليٍّ قاَل: ملَّا َأن ضمَّ إليه سالحه  -  4450

 .سيِفِه ثالثَة أحرٍف: ِصْل َمن قطَعَك، وُقل احلقَّ ولو على نفِسَك، وأحِسْن إىل َمن أساَء إليكَ 
 (.1911الحسين بن زيد تكلم فيه. والحديث أورده األلباني في الصحيحة )# اإليماء:  

 
 عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »بُعثُت مبكارِِم األخالِق وحَماِسِنها«.  -  4451

 . ومسعُته صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »اسِتْتماُم معروٍف أفضُل ِمن ابتدائِِه«
 األحاديث للرافضة. محمد بن عبد هللا أبو المفضل الشيباني قال الخطيب: كان يضع # اإليماء:  
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عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ جواٌد َيبُّ اجلواَد وَمعايَل   -  4452

يبِة يف اإلسالِم، واإلماَم العادلِ  ، وحامَل القرآِن غرَي  األموِر َويكرُه َسْفساَفها، وإنَّ ِمن عظِم إجالِل هللِا إكراَم ثالثٍة: ذا الشَّ
 . الغَايل فيِه وال اجلَايف عنه«

 (.4369إسناده موضوع كما تقدم )# اإليماء:  
 

! ُكْن َغيورًا، فإنَّ هللَا  -  4453 ه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي عليُّ عن جعفِر بِن حممٍد، عن أبيه، عن جدِّ
اْقِضها له،  َُيبُّ الغريَة، وُكْن شجاعاً، فإنَّ هللَا َُيبُّ الشجاعَة، وُكْن سخياً، فإنَّ هللَا َُيبُّ السخاَء، وِإن امرٌؤ سأَلَك حاجًة ف

 . فِإن مل يكن َأهاًل لذلَك ُكنَت أنَت أهاًل له«
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الكذُب جماِنٌب لإلمياِن، وإنَّ العبَد ليهبُط إىل   -  4454

 .أسفِل َدَرٍك يف جهنَم ابلكذِب« 
 المروزي متروك.موسى بن إبراهيم # اإليماء:  

 
َب نفَسه، وَمن  -  4455 عن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كثُ َر مهُّه سقَم بدنُه، وَمن ساَء ُخلُقه َعذَّ

 .الَحى الرجاَل َسقطْت ُمروَءتُه وذهَبْت كرامُتُه«
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أربُع ِخصاٍل ِمن سعادِة املرِء: َأن َتكوَن زوجُتُه   -  4456

 . صاحلًة، وولُدُه أَبرارًا، وُخلطاُؤه صاحِلنَي، ومعيشُتُه يف بلِدِه«
 [.  إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ِمن ُحسِن ِإسالِم املرِء َترُكُه ما ال يَعنيِه« -  4457  . عن احلسنِي، عن عليٍّ

 .عبد هللا بن عمر العمري ضعيف# اإليماء:  
 

ليه وسلم: »ِمن  عن احلارِث بِن هشاٍم، عن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا ع -  4458
 . ُحسِن إسالِم املرِء َترُكُه ما ال يَعنيِه«

 يحيى بن المتوكل ضعيف، وكذا شيخه يحيى بن أبي أنيسة، وقد اختلف فيه على الزهري.# اإليماء:  
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 .عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اجملالُس ابألمانِة« -  4460
 (: هذا إسناد ضعيف جدًا، بل موضوع. 1909الضعيفة ) السلسلة # 

 
عن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ ِمن البياِن ِسحرًا، وإنَّ ِمن الشعِر ِحَكماً، وإنَّ ِمن   -  4461

 . القوِل ِعيااًل، وإنَّ ِمن طلِب العلِم جهاًل«
 . ]يحيى بن السكن ليس بالقوي[# اإليماء:  

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا كاَن عنَده شيٌء َأاتان ِمن عنِدِه، وإذا كاَن  -  4463

 عنَدان شيٌء َأاتُه. 
ابإلجارِة،  قاَل: فلبْثنا ليلًة مل يرِسْل إلينا بشيٍء ومل يكْن عنَدان شيٌء نرِسُل به إليه قاَل: فخرجُت إىل حواِئِط املدينِة فناَديُت 

،  فدَعْتين امرأٌة فقالْت: اسَتِق ما يف َحوضي هذا ُأعطيَك على كلِّ دلٍو مترًة، قاَل: فاسَتقيُت هلا ما بنَي الِعشريَن إىل الثالثنيَ 
 .قاَل: مث َأخذهُتا فأَتيُت هبا َأهلي، فأرَسْلنا إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ببعِضِه وأمَسْكنا بعَضه

 إسناده ضعيف[. : ]# اإليماء
 

عن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َنَظُر الرجِل يف حماِسِن املرأِة   -  4464
 . سهٌم ِمن سهاِم إبليَس َمسموٌم، فَمن َأعرَض عن ذلَك السهِم َأعَقَبه هللاُ عبادًة َتُسرُّه«

 متروك. ن الرحمعبد عنبسة بن # اإليماء:  
 

عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل يف كلِّ يوٍم مئَة مرٍة: ال إلَه إال هللاُ   -  4466
 «. احلقُّ املبنُي، كاَن له أماانً ِمن الفقِر، وَأِمَن ِمن َوْحَشِة القرِب، واستجلَب به الِغىن، واستقرََع به ابَب اجلنةِ 

ويف روايِة املاليين: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم: مسعُت جربيَل عليه السالُم يقوُل: »اي حممُد، َمن قاَل ِمن أُمِتَك  
 ستقرَعَ ، واكلَّ يوٍم مئَة مرٍة: ال إلَه إال هللاُ احلقُّ املبنُي، كاَن له أماٌن ِمن الفقِر، وأُنٌس ِمن َوحشِة القرِب، واستجلَب به الِغىن

 . به ابَب اجلنِة« 
 (: منكر. 3310الضعيفة ) # السلسلة

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا: »َمن أنعَم هللاُ عليه نعمًة فلَيحَمد هللَا، وَمن استبطأَ   -  4467

 الرزَق فْليستغِفر هللَا، وَمن َحَزبَُه أمٌر فليُقْل: ال حوَل وال قوَة إال ابهلِل«.
ي، بن حممد جعفر رواية يفو   هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن أنَعَم هللاُ عليه نعمٍة فْليحَمد  أنَّ رسولَ  : حدثين أب، عن جدِّ

 هللَا، وَمن استبطََأ الرزَق فْليستغِفر هللَا، وَمن َحَزبَه أمٌر فليُقْل: ال حوَل وال قوَة إال ابهلِل«. 
 : ضعيف.(4565الضعيفة ) # السلسلة
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، عن عمَر بِن  -  4468 ما قاال: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا  عن ُأويٍس الَقريّنِ اخلطاِب وعليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنهما أهنَّ

 ال عليه وسلم: »َمن َدعا هبذه األمساِء استجاَب هللاُ له: اللهمَّ إنَّك حيٌّ ال متوُت، وخالٌق ال تُغَلُب، وبصرٌي ال َتراتُب، ومسيعٌ 
، وقريٌب ال بعيٌد، وغافر ال تظلُم، وَصَمٌد ال تطعُم، وقيُّوٌم ال تناُم، وأََبديٌّ ال  وصادٌق ال تكذُب، وقاهٌر ال يغلُب،  تشكُّ

حَتيُف،  تنفُذ، وجباٌر ال تُقُهر، وعظيٌم ال تراُم، وعاملٌ ال تُ َعلَُّم، وقوٌي ال تضعُف، وعليٌم ال جتهُل، وَويفٌّ ال ُُتِلُف، وعدٌل ال 
نيٌع ال تُقهُر، ومعروٌف ال تُنَكُر، ووكيٌل ال حتقُر، وغالٌب ال تُغلُب، وقديٌر ال تستأثُر، وقائٌم وغينٌّ ال َتفتِقُر، وَحَكٌم ال جتوُر، وم

 ال تناُم، وحمتجٌب ال تُرى، ودائٌم ال َتفىن، وابٍق ال تَبلى، وواحٌد ال تشبه، ومقتدٌر ال تنازَع«. 
، لو   بعثين قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َوالذي  عواِت واألمساِء على صفاِئِح احلديِد َلذابْت، ولو  ابحلقِّ َدعا هبِذِه الدَّ

بنَي املوضِع  َدعا هبا على ماٍء جاٍر لَسَكَن إبذِن هللِا، وَمن بلَغ إليه اجلوُع والعطُش مث َدعا به َأطعَمُه هللاُ وَسقاُه، ولو أنَّ بيَنه و 
ملوضِع الذي يُريُد، ولو َدعا هبا على جمنوٍن ألفاَق، ولو َدعا هبا على  الذي يُريُده جباًل ألشعب له اجلبَل حَت يسلَكُه إىل ا

ه، ولو َدعا هبا  امرأٍة قد َعُسَر عليها ولُدها هلوََّن هللاُ عليها، ولو َدعا هبا واملدينُة حترتُق وفيها منزلُُه َأجناُه هللاُ ومل َيرتْق منزلُ 
ه كلَّ ذنٍب بيَنه وبنَي هللِا عزَّ وجلَّ، ولو أنَّه دخَل على سلطاٍن جائٍر مث َدعا هبا قبَل َأن  اجلمعِة َغفَر هللاُ ل ليايلَأربعنَي ليلًة ِمن 

ألِف َملٍك   ينظَُر السلطاُن إليه خللََّصه هللاُ ِمن شّرِه، وَمن دعا هبا عنَد مناِمِه بعَث هللاُ عزَّ وجلَّ إليه بكلِّ حرٍف ِمنها سبَعمئةِ 
أحسُن ِمن الشمِس والقمِر ُيسبِّحوَن له ويستغِفروَن له وَيدعوَن ويكُتبوَن له احلسناِت ومَيحوَن عنه   ِمن الروَحانينَي وجوُههم

 السيئاِت ويرفعوَن له الدرجاِت إىل يوِم يُنفُخ يف الصوِر«. 
ك ِبعظَم ِمنها فإيّنِ َأخشى َأن  فقاَل سلماُن: اي رسوَل هللِا، هبذه األمساِء كلُّ هذا اخلرِي؟ فقاَل: »ال ُُترِبْ به الناَس حَت ُأخربَِ 

يدعو العمَل ويقَتصروا على هذا«، مث قاَل: »َمن انَم وقد َدعا هبا فإْن ماَت ماَت شهيداً وإْن عمَل الكبائَِر، وغفَر ألهِل 
 بيِتِه، وَمن َدعا هبا َقضى هللاُ له ألَف ألَف حاجٍة«.

 : موضوع.(780الضعيفة ) السلسلة #
 

ا أحبُّ إليَك   -  4469 عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: جلسُت مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »اي أاب حسٍن، أميُّ
ن ؟« فقلُت له: َِبب أَنت وأُمي، أمَّا َمن يريُد الدُّ يا فرييُد  مخُسمئِة شاٍة ورعاها َأهُبها لَك أو مخُس كلماٍت ُأعلَِّمكهن َتدعو هِبنَّ

ٍة ورعاها، وأمَّا َمن يريُد اآلِخرَة فرييُد مخَس كلماٍت، قاَل: »فأيَّهما تريُد؟« قلُت: اخلمُس كلماٍت، قاَل: »فُقل:  مخَسمئٍة شا
ْع يل يف ُخُلقي، وقَ نِّعين مبا َقسمَت يل، وال َتذَهْب بَنفسي إىل شيٍء قد صَرفتَ  ُه  اللهمَّ اغفْر يل َذنيب، وطيِّْب يل َكسيب، ووسِّ

»  .عينِّ
 إسناده ضعيف[. يماء: ]# اإل

 
عن عليٍّ عليه السالُم، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يقوُل: »اللهمَّ َأغنين ابلعلِم، وزيِّين ابحللِم، وأكرِْمين  -  4470

 . ابلتَّقوى، وحلِّين ابلعافيِة«
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 موسى بن إبراهيم المروزي متروك.# اإليماء:  
 

، أماٌن ألُميت ِمن الغرِق إذا رَكبوا الَفَلَك   -  4471 عن عليٍّ رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »اي عليُّ
يًعا قَ ْبَضُتُه يَ ْوَم اْلِقيَ  ٌت بَِيِميِنِه  اَمِة َوالسَّ َأن يَقولوا: بسِم هللِا امللِك الرمحِن، }َوَما َقَدُروا اَّللََّ َحقَّ َقْدرِِه َواأْلَْرُض مجَِ َماَواُت َمْطِوايَّ

ا ُيْشرُِكوَن{ ]الزمر:   . [41[، }ِبْسِم اَّللَِّ جَمَْراَها َوُمْرَساَها ِإنَّ َربِّ َلَغُفوٌر رَِحيٌم{ ]هود: 67ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َعمَّ
 حمزة بن وعلة لم أجد له ترجمة، وكذا شيخه أبو جعفر، ثم هو منقطع. # اإليماء:  

 
عن عليٍّ رضي هللاُ عنه قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا رَأى اهلالَل قاَل: »اللهمَّ إيّنِ َأسأُلَك خرَي   -  4472

 . َهذا الشهَر فتَحُه ونصَرُه ونورَُه، ونعوُذ ِمن شرِّ ما بعَدُه« 
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
عن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هلِل تعاىل مالئكًة َيسيحوَن يف األرِض يُبلِّغوين صالَة َمن   -  4473

 صلَّى عليَّ ِمن أُميت صلى هللا عليه وسلم«. 
 السالم. ن أمتي قال سهل بن عمار: كذا وجدته عن علي. المحفوظ عن زاذان، عن عبد هللا بن مسعود: يبلغوني ع# اإليماء: 

 . (364وهو ما صححه الدارقطني في علله ) 
 

عن عليٍّ عليه السالُم، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما ِمن دعاٍء إال بيَنه وبنَي هللِا عزَّ وجلَّ حجاٌب   -  4474
حَت ُيصلَِّي على حممٍد صلى هللا عليه وسلم، فإذا صلَّى على حممٍد صلى هللا عليه وسلم اخنرَق احلجاُب واسُتجيَب الدعاُء،  

 .صلى هللا عليه وسلم مل َيستِجب هللاُ الدعاَء« وإذا مل ُيصلِّ على النيبِّ 
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا صلَّيُتم عليَّ فصلُّوا عليَّ وعلى َأهلي   -  4475

م قد بُعثوا كما بُعثُت«  . وعلى أنبياِء هللِا ورسِلِه الذيَن َكانوا قَبلي، فإهنَّ
 موسى بن إبراهيم المروزي متروك.# اإليماء:  

 
لسالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أذنَب ذنباً فذَكَره فَأفَزَعه فقاَم يف جوِف  عن عليٍّ عليه ا -  4476

لذنوَب  الليِل فصلَّى ما َكتَب هللاُ له مث وضَع جبهَته على األرِض مث قاَل: ربِّ إيّنِ ظلمُت نَفسي فاغِفْر يل ُذنوب فإنَّه ال يغفُر ا
 . ا مل يكْن َمظلمٌة فيما بيَنه وبنَي عبٍد مؤمٍن، فإنَّ ذلَك إىل املظلوِم«إال أنَت، غفَر هللاُ له م

 خالد بن صفوان لم يوثقه غير ابن حبان، ومن دونه لم أجد لهم ترجمة.# اإليماء:  
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اٍت تقوهُلا لو  عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َأال ُأعلُِّمَك كلم -  4477
يل، كانْت عليَك ِمن الذنوِب كذرِّ النمِل لَغَفرها هللاُ لَك مع أنَّه مغفوٌر لَك، تقوُل: اللهمَّ عملُت سوءًا وظلمُت نَفسي فاغِفْر 

 .فإنَّه ال يغفُر الذنوَب إال أنَت« 
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
عن احلسنِي، عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: خرَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إىل بعِض َمغازيِه فاستْخَلَفين على   -  4478

، َأحِسن اخلالفَة على َمن استخلفُتَك عليه، واكتْب خبرَبِهم إيلَّ«، مث َمضى، فمكَث  َمن بقَي ِمن املسلمنَي، فقاَل: »اي عليُّ
، احفْظ ِمين َخصَلتنِي«، قلُت:  مخسَة عشَر يوماً، مث ق ن استخَلَفين عليِه فأخربتُه سالَمَتهم، فقاَل: »اي عليُّ دَم فسأََلين عمَّ

َحِر، واالستغفاَر ابملغرِب، والصالَة على النيبِّ صلى هللا عليه وس لم  فأخرِبْين هِبما اي رسوَل هللِا، قاَل: »َأكِثر الصالَة ابلسَّ
َحَر واملغرَب شاِهداِن ِمن ُشهوِد هللِا على َخلِقِه«واالستغفاَر ألصحاِبِه، وا  . علْم أنَّ السَّ

 موسى بن إبراهيم المروزي متروك. # اإليماء:  
 

، عليَك بصالِة   -  4479 عن أب اجلاروِد، عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي عليُّ
َحِر، واالستغفاِر ابملغر  َحِر واالستغفاَر شاِهداِن ِمن ُشهوِد الربِّ عزَّ وجلَّ على َخلِقِه«السَّ  . ِب، فإنَّ صالَة السَّ

 الجارود متهم، والنضر بن منصور ضعيف، وإسناده منقطع.  محمد بن أحمد بن يزيد ليس بالقوي، وأبو# اإليماء:  
 

عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خرُي الناِس َمن تعلََّم القرآَن وعلَّمه، وفضُل  -  4480
 . القرآِن على سائِِر الكالِم كفضِل هللِا على َخلِقِه«

 موسى بن إبراهيم المروزي متروك.# اإليماء:  
 

 ِمن أوَّله إىل آخرِِه يف مسجِد اجلامِع ابلكوفِة على أمرِي املؤمننَي عليِّ بِن  عن زرِّ بِن ُحبيٍش، قاَل: قرأُت القرآنَ  -  4481
ا بلغُت رأَس العشرينَ  ا بلغُت احلَواميَم قاَل يل أمرُي املؤمننَي: قْد بلغَت عرائَس القرآِن، فلمَّ ِمن   أب طالٍب عليه السالُم، فلمَّ

الصَّاحِلَاِت يف َرْوَضاِت اجْلَنَّاِت هَلُْم َما َيَشاُءوَن ِعْنَد َرهبِِّْم َذِلَك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكِبرُي{ ( عسق{: }َوالَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا 1}حم )
ْن على ُدعائي، مث قاَل: اللهمَّ إيّنِ أسأُلَك  22]الشورى:  [ َبكى حَت ارتَفَع حنيُبُه، مث رَفَع رأَسُه إىل السماِء وقاَل: اي زرُّ، َأمِّ

 خبتنَي، وإخالَص املُوقننَي، ومرافقَة األبراِر، واستحقاَق حقائِق اإلمياِن، والغنيمَة ِمن كلِّ برٍّ، والسالمَة ِمن كلِّ إمٍث،إخباَت املُ 
 ووجوَب رمحِتَك، وعزائَم مغفرِتَك، والفوَز ابجلنِة والنجاَة ِمن الناِر. 

 . ى هللا عليه وسلم أَمَرين أْن أدعَو هبنَّ عنَد ختِم القرآنِ اي زرُّ، إذا ختمَت فادُع هبِذه، فإنَّ َحبييب رسوَل هللِا صل
 ( وقال: أتى بخبر منكر عن حسين الجعفي ...73/ 2ذكره الذهبي في ترجمة زكريا بن صمصامة في الميزان )# اإليماء:  

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم أنَّه كاَن يقوُل: ما َأرى رجاًل ُولَد يف اإلسالِم وَأدرَك عقله يف اإلسالِم يبيُت   -  4483
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، ولو َتعلمونَ 255اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم{ ]البقرة:    أبدًا حَت يقرَأ هذه اآلية: }اَّللَُّ  ما هي،   [، حَت يفرَغ ِمن آيِة الُكرسيِّ
ا ُأعطَيها نبيُّكم صلى هللا عليه وسلم ِمن الكنِز ِمن حتِت العرِش، ولو َتعلموَن مل يُعَطها أحٌد قبَل نبيِّكم صلى هللا علي ه  إمنَّ

 وسلم.
 اآلخرِة، وَأقرُؤها يف مث قاَل: ما أَتت عليَّ ليلٌة قطُّ حَت َأقرَأها ثالَث مراٍت يف كلِّ ليلٍة، َأقرُؤها يف الرَّكعتنِي بعَد صالِة العشاءِ 

   . ِوتري، وَأقرُؤها حنَي آُخُذ َمضَجعي ِمن ِفراشي
   إسناده ضعيف.# اإليماء: 

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم قاَل: قلُت أربعاً أنزَل هللاُ تبارَك وَتعاىل َتصديقي هِبا يف كتاِبِه، قلُت: املرُء   -  4484

ُهْم يف حلَِْن اْلَقْوِل{ ]حممد:   [. 30خَمبوٌء حتَت لسانِِه فإذا تكلََّم ظهَر، فأنزَل هللاُ تعاىل: }َولَتَ ْعرِفَ ن َّ
بُوا مبَا مَلْ َيُِيُطوا ِبِعْلِمِه{ ]يونس: وقلُت: َمن جهَل شيئاً   [. 39عاداُه، فأنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ: }َبْل َكذَّ

ما َُيِسُنُه، فأَنزَل هللاُ َتعاىل يف قصِة طالوَت: }ِإنَّ اَّللََّ اْصطََفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسطًَة  أمرئكلِّ   -أو قاَل: قُيمُة   -وقلُت: َقْدُر 
 [. 247ِم َواجلِْْسِم{ ]البقرة:  يف اْلِعلْ 

 . [179ُأويل اأْلَْلَباِب{ ]البقرة:  وقلُت: القتُل يُِقلُّ القتَل، فأَنزَل هللاُ تعاىل: }َوَلُكْم يف اْلِقَصاِص َحَياٌة ايَ 
 محمد بن عبد هللا أبو المفضل الشيباني قال الخطيب: كان يضع األحاديث للرافضة. # اإليماء:  

 
ُ َوَرُسولُُه َوالَّ  -  4485 َا َولِيُُّكُم اَّللَّ َق خبامِتِه وهو راكٌع، فنزلْت فيه هذه اآليُة: }ِإمنَّ ِذيَن آَمُنوا{ عن عليٍّ عليه السالُم أنَّه تصدَّ

 . [ 55]املائدة:
 اتهمه الدارقطني بالوضع.  حصين بن مخارق  # اإليماء:

 
َا أَْنَت ُمْنِذٌر وَ  -  4487 : رسوُل هللِا املنذُر، وأان اهلادِ 7ِلُكلِّ قَ ْوٍم َهاٍد{ ]الرعد: عن عليٍّ قاَل: }ِإمنَّ  . [، قاَل عليٌّ

 (.537/ 10وانظر الضعيفة ) ( وتعقبه الذهبي بقوله: بل كذب قبح هللا واضعه.130  - 129/ 3صححه الحاكم )# اإليماء:  
 

عن األوزاعيِّ قاَل: دخلُت املدينَة مدينَة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قاَل: فقلُت: َمن َها ُهنا ِمن الفقهاِء؟   -  4488
لُت يف َفقالوا: حممُد بُن املنكدِر، وحممُد بُن املبشِر، وحممُد بُن عليٍّ يَعين ابَن احلسنِي بِن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم، فق

َس ِمن هؤالِء أحقُّ َأن يُبدأ به ِمن ابِن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فأَتَيُته وقلُت: اي ابَن رسوِل هللِا، أخرِبين عن  نَفسي: لي
ُ َما َيَشاُء َويُ ْثِبُت َوِعْنَدُه أُمُّ اْلِكَتاِب{ ]الرعد: ي، 39قوِل هللِا عزَّ وجلَّ: }مَيُْحو اَّللَّ عن عليٍّ   [، فقاَل أخرَبين أب، عن جدِّ

ِمن   عليه السالُم أنَّه سأَل النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ألُبشرنََّك اي عليُّ هِبا تُبشُر أُميت
العمِر،  وهي الصدقُة على َوجِهها، وبرُّ الوالديِن، واصطناُع املعروِف، وصلُة الرحِم حُتوُِّل الشقاَء سعادًة، وتزيُد يف  بَعدي،

وِء«.  وَتقي مصارَع السُّ
ُ َما َيَشاُء َوي ُ  ْثِبُت{  ويف روايِة حممِد بِن إسحاَق: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل يف قوِل هللِا تعاىل: }مَيُْحو اَّللَّ
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واصطناُع املعروِف حُتوُل   ، وصلُة الرحِم،-أي يُريُد هبا ما عنَد هللِا  -[، تفسريُها: »الصدقُة على َوجِهها 39]الرعد: 
وِء«  . الشقاَء سعادًة، وتزيُد يف العمِر، وَتقي َمصارَع السُّ

 وفي اإلسناد الثاني محمد بن كامل الزيات ضعفه الدارقطني.  ( باإلسناد األول وضعفه.3795أورده األلباني في الضعيفة )# اإليماء:  
 

ه، عن النيبِّ صلى هللا   عن عبد هللا بِن مصعِب بِن منظوِر بِن زيِد بِن خالٍد أبو -  4490 ، عن أبيه، عن جدِّ ذؤيٍب اجلهينِّ
 عليه وسلم. 

، عن أبيه، عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قرأَ    قاَل: وحدثنا عليُّ بُن احلسنِي بِن عليٍّ
  يوَم اجلمعِة فهو َمعصوٌم إىل مَثانيِة أايٍم ِمن كلِّ فتنٍة تكوُن، فإْن خرَج الدجاُل ُعِصَم ِمنه«. ابلكهفِ 

 ضعيف جدًا.  (: 2013الضعيفة ) # السلسلة
 

م صلى هللا  عن سامِل بِن أب اجلعِد قاَل: ُسئَل عليٌّ رضَي هللاُ عنه عن ِذي الَقرننِي أَنيبٌّ هو؟ فقاَل: ُسِئَل عنه نبيُّك -  4491
َهه أو ِمثَله«   . عليه وسلم فقاَل: »رجٌل انَصَح هللَا فنَصَحُه، وإنَّ فيكم لِشب ْ

 ضعيف[. ]  # اإليماء:
 

عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: جاَء رجٌل إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي رسوَل هللِا، إيّنِ أعمُل العمَل ُأِسرُّه   -  4492
ِه َأَحًدا{  اَدِة رَبِّ فُيطََّلُع عليه فُيعِجُبين، فنزلْت: }َفَمْن َكاَن يَ ْرُجو ِلَقاَء رَبِِّه فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيْشِرْك ِبِعبَ 

 . [110]الكهف:
 اتهمه الدارقطني.  حصين بن مخارق  # اإليماء:

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف قوِلِه: }َوآُتوُهْم ِمْن َماِل اَّللَِّ الَِّذي   -  4493

 .[، قاَل: »ربُع الكتابِة«33آاَتُكْم{ ]النور:
 (: منكر.1765واء )وقال األلباني في اإلر  (: وهو الصواب.165/ 4روي موقوفًا، وقال الدارقطني في العلل )# اإليماء:  

 
أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا  عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: ملَّا نزلْت هذه اآليُة: }ِإنَّ اَّللََّ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّيبِّ ايَ  -  4494

هللِا، قد َعرْفنا السالَم عليَك فكيَف الصالُة َعليَك؟  [، جاَء رجٌل فقاَل: اي رسوَل 56َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما{ ]األحزاب:
مَس فأخَذ بيِدِه مث قاَل: »اللهمَّ صلِّ على حممٍد وآِل حممٍد كما صلَّيَت على إبراهيَم وآِل إبراهيَم إنَّك محيٌد جميٌد«، فذَكَر اخل

 . صلواٍت، مث قاَل: »ُخْذها اي عليُّ مخساً فإنَّك ِمن َأهِلها«
 في إسناده من لم أعرفهم، ثم هو منقطع.  # اإليماء: 

 
عن عليٍّ قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن مسَع سورَة }يس{ َعدلْت له عشريَن حجًة،   -  4495



446 

 

 .ِمنه كلَّ ِغلٍّ وداٍء«وَمن كَتبَها مث شرهَبا َأدخلْت جوَفه ألَف يقنٍي، وألَف نوٍر، وألَف بركٍة، وألَف رمحٍة، وألَف رزٍق، ونَزعْت 
 . ويف روايِة إمساعيَل بِن عياٍش: »َمن قرَأ }يس{ َعدلْت .. «

متروك، لكنه لم ينفرد به كما ُذكر، بل تابعه في الرواية الثانية إسماعيل بن عياش، وروايته عن غير   # اإليماء: إسماعيل بن يحيى
 الشاميين ضعيفة، ورواية ابنه عنه متكلم فيها، والحديث من رواية الحارث عن علي، والحارث مجمع على ضعفه.

 
ُ َأَحٌد{ ثلَث القرآِن«عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا  -  4496  . عليه وسلم: »}ُقْل ُهَو اَّللَّ

 اتهمه الدارقطني.  حصين بن مخارق  # اإليماء:
 

عن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »العاملُ يف األرِض َيدعو له كلُّ شيٍء حَت احلوُت يف   -  4497
 .البحِر«

 بالوضع[. عمرو بن خالد متهم ]  # اإليماء:
 

عن ابن عباٍس، عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا: »يرحُم هللاُ ُخلفائي«، قيَل: وَمن ُخلفاُؤَك اي رسوَل   -  4499
 .هللِا؟ قاَل: »الذيَن أيتوَن ِمن بَعدي يَرُووَن َأحاديثي وُسنَّيت ويُعلِّموهَنا الناَس«

ابن عباس مرفوعًا وقال: وفيه أحمد بن عيسى الهاشمي قال الدارقطني: كذاب. وقال األلباني  ( عن 126/ 1هو في المجمع )# اإليماء: 
 (: باطل. 854في الضعيفة )

 
عن عليٍّ رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اللهمَّ ارحْم ُخلفائي، اللهمَّ ارحْم ُخلفائي،   -  4500

هللِا َمن ُخلفاُؤك؟ قاَل: »الذيَن أيتوَن ِمن بَعدي فرَيْووَن َأحاديثي وُسنَّيت ويُعلِّموهَنا الناَس ِمن  ثالاًث«، قيَل له: اي رسوَل 
 . بَعدي«

.. قال ابن حبان: يروي عن أبيه عن آبائه أشياء .(: وآفة هذه الطريق عيسى بن عبد هللا 854قال األلباني في الضعيفة )# اإليماء: 
 موضوعة. 

 
 بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن حفَظ على أُميت َأربعنَي  عن عليِّ  -  4501

 . حديثاً يَنتِفعوَن هِبا بعَثُه هللاُ عزَّ وجلَّ يوَم القيامِة فقيهاً عاملًا«
وضع   النسخة الموضوعة الباطلة، ما تنفك عن وضعه أوعبد هللا بن أحمد بن عامر عن أبيه عن علي الرضا عن آبائه بتلك # اإليماء:  

 (.390/  2أبيه. قاله الذهبي في الميزان )
 

عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َتسَمعوَن وُيسَمُع ِمنكم، وُيسَمُع ممن َيسمُع  -  4502
 . ِمنكم، فبلِّغوا عينِّ ولو حديثاً واحدًا يُعمُل به ِمن اخلرِي« 

 موسى بن إبراهيم المروزي متروك.# اإليماء:  
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قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّه سيكوُن بَعدي رواٌة يَ ْرُووَن عينِّ أحاديَث  عن عليٍّ رضي هللاُ عنه قاَل: -  4503

 . فاعِرضوها على القرآِن، فما واَفَق القرآَن فُخذوا به، وما مل يُواِفق القرآَن فال أتُخذوا به«
 (. 1087ي الضعيفة )إبراهيم بن الحكم بن ظهير كذبه أبو حاتم. والحديث ضعفه األلباني ف# اإليماء:  

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َأفَت الناَس بغرِي علٍم َلعنْتُه   -  4504

 . املالئكُة يف السماِء واألرِض«
 وتقدم قول الذهبي فيه أنه يروى بهذا السند نسخة موضوعة.أبو القاسم الطائي ضعيف # اإليماء:  

 
ضي هللاُ عنه قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »حرمُة نساِء الغاِزي يف سبيِل هللِا  عن عليٍّ ر  -  4506

كحرمِة ِنسائي َعليكم، وحرمُة ِنسائي َعليكم كحرمِة أُمهاِتكم َعليكم، وَمن آذى امرأَة غاٍز أو ظَلَمها فقد آَذى هللَا، ويَلقاُه  
اُن، فيأُمُر به فُيسجُن مع الظاِلمنَي ألنُفِسهم، أال وإنَّ هللَا خليفُة الغاِزي يف َترَكِتِه، فَمن اعتدى  هللاُ يوَم القيامِة وهو عليه غضب

 .عليه يف َتركِتِه قاَل هللاُ عزَّ وجلَّ: َأيف ِخالَفيت وِجَواري وِذمَّيت وعزَّيت؟ ألَنتقَمنَّ ِمنه عاجاًل أو آجاًل«
 

، عن نيبِّ هللِا صل -  4507 ى هللا عليه وسلم قاَل: »مجيُع الشهداِء يوَم القيامِة هلم ما َتشتهي أنفُسهم وهلم فيها ما  عن عليٍّ
عون، وكلُّ أرٍض خُياُف عليها العدوُّ دَخَلها أومل يدُخْلها رابٌط إىل يوِم القيامِة«  . يدَّ

 إسناده ضعيف.(: 850)  # الروض البسام 
 

 عن ربيعَة بِن انجٍد، عن عليٍّ قاَل: أُمرُت بقتاِل الناِكثنَي والقاِسطنَي واملارِقنَي. -  4509
 يحيى بن سلمة بن كهيل متروك. # اإليماء: 

 
، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اخليُل َمعقوٌد يف َنواِصيها اخلرُي إىل يوِم القيامِة، وَمن ارتبَط   -  4510 عن عليٍّ

   .اً يف سبيِل هللِا كاَن عَلُفه وَروثُه وشرابُه يف ِميزانِِه يوَم القيامِة«فرس
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
 .عن عليٍّ رضي هللاُ عنه قاَل: كاَن ِسيماان يوَم بدٍر الصُّوُف األبيضُ  -  4511

 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:
 

عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: ابَرَز عبيدُة بُن احلارِث شيبَة بَن ربيعَة، فضرَب شيبُة رِجَل عبيدَة ابلسيِف فقطََعها،  -  4512
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 . فاشرَتكُت أان ومحزُة على شيبَة فقتَ ْلناه، فحَمْلنا عبيدَة إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم
 إسناده موضوع[. ] # اإليماء:

 
 َنَصَب رسوُل هللِا املَنجنيَق على أهِل الطائِف. عن عليٍّ قاَل:  -  4513

 .( ضمن أحاديث وقال: كلها غير محفوظة244/ 2أخرجه العقيلي في ترجمة عبد هللا بن خراش ) # اإليماء: 
 

ا واٍل ويَل أمَر أُميت بَعدي أُقيَم   -  4515 عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقول: »أميُّ
صراُط  على حدِّ الصراِط وَنشرت املالئكُة َصحيفَته، فإْن كاَن عاداًل جنَّاُه هللاُ عزَّ وجلَّ بعدِلِه، وإْن كاَن جائرًا انتَفَض به ال

تُزاِيُل بنَي مفاِصِله حَت يكوَن بنَي ُعضويِن ِمن أعضائِِه مسرية مئِة عاٍم، مث ينخرُق به الصراُط، فأوُل ما يَ تَّقي به الناَر  انتفاَضًة 
 . أنُفه وَحرُّ وجِهِه«

 : ضعيف.(2270الضعيفة ) # السلسلة
 

عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن ويَل ِمن أُميت شيئاً فلم يعدْل بيَنهم فعليِه  -  4516
 .لعنُة هللِا واملالئكِة والناِس أمجعنَي«

 موسى بن إبراهيم المروزي متروك.# اإليماء:  
 

هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يكوُن ُوالٌة َجَورٌة، وأُمراُء َخَونٌة،    وإبسناِده عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسولُ  -  4517
 . وُقضاٌة َفَسقٌة، وُوزراُء ظََلمٌة«

 موسى بن إبراهيم المروزي متروك.# اإليماء: 
 

وإبسناِده عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يُؤتى ابلَوايل العاِدِل يتمىنَّ أنَّه سقَط  -  4518
 . ِمن السماِء إىل األرِض وأنَّه مل يتولَّ ِمن أمِر املسلمنِي شيئًا«

 موسى بن إبراهيم المروزي متروك.# اإليماء: 
 

ا قدَم عليٌّ رضي هللاُ عنه البصرَة قاَم إليه ابُن الَكوَّاِء وقيُس بُن ُعَباٍد فقاال له: أال ُُتربان عن عن احلسِن قاَل: ملَّ   -  4519
َمسرِيَك هذا الذي ِسرَت فيه تَتوىل على األُمِة تضرُب بعَضهم ببعٍض، َأعهٌد ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم َعِهَدُه إليَك؟ 

امل املوثوُق  فأنَت  ثنا  فال فحدِّ ذلَك  يف  عهٌد  وسلم  عليه  صلى هللا  النيبِّ  ِمن  ِعندي  يكوَن  َأن  أمَّا  فقاَل:  مسعَت،  ما  أموُن على 
َق به فال أكوُن أوَل َمن كذَب عليِه، ولو كاَن ِعندي ِمن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف ذلَك عهدٌ   وهللِا، ألن كنُت أوَل َمن صدَّ

مرةَ  بِن  تيِم  َبين  َأخا  تركُت  هذا.  ما  بُردي  إال  أجْد  مل  ولو  بيدي  ولقابلُتهما  منربِِه،  على  يَقوماَن  اخلطاِب  بَن   وعمَر 
بكٍر رضي هللُا ولكنَّ رسوَل هللِا مل يُقتْل قتاًل ومل ميْت فجأًة، مكَث يف مرِضِه أايماً ولَياليا أيتيِه املؤذُن فيؤذُن ابلصالِة فيأُمُر أاب  
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كاين، مث أيتيِه املؤذُن فيؤذُن ابلصالِة فيأُمُر أاب بكٍر ُيصلِّي ابلناِس وهو يَرى َمكاين، ولقد َأرادت  عنه فُيصلِّي ابلناِس وهو يَرى مَ 
ابلناِس«.  ُيصلِّي  بكٍر  أاب  ُمروا  يوسَف،  صواِحُب  »أنُْت  وقاَل:  وغضَب  فأىَب  بكٍر  أب  عن  تصرَِفه  َأن  نسائِِه  ِمن   امرأٌة 

ا قَبَض هللاُ عزَّ وجلَّ نبيَّه  نَظْران يف أُموِران فاخرَتان لُدنياان َمن رضَيُه النيبُّ صلى هللا عليه وسلم لِديننا، وكانَت الصالُة أصَل   فلمَّ
يِن، فبايَ ْعنا أاب بكٍر وكاَن لذلَك أهالً مل خيتلْف عليِه ِمنا اثناِن، ومل يشهْد بعُضنا على بعٍض، ومل نق طْع ِمنه اإلسالِم وقواَم الدِّ

   ...الرباءَة  
 أبو بكر الهذلي أخباري متروك، والحسن البصري لم يدرك عليًا.# اإليماء:  

 
عن أب نضرَة قاَل: قاَم رجٌل إىل عليٍّ رضي هللاُ عنه يوَم ِصفنَي فقاَل: اي أمرَي املؤمننَي، أخرِبين عن خَمرِجَك َهذا   -  4520

َتُه؟ فقاَل: رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم مل مَيُْت فجأًة ومل يُقبْض  عهٌد عهَدُه إليَك رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأم رأايً رأي
 أاب بكٍر، قبضاً، إنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ملَّا َحضرْتُه الوفاُة رأيُتُه َيستخِلُفين لقرابِتِه ِمين ولبالِئي احلسُن، فاستخلفَ 

ا َحضرْتُه الوفاُة رأيُته َيستخلُفين   فسمعُت وَأطعُت، فكنت آُخُذ ِإذا َأعطاين، وَأغزوا ِإذا َأغزاين، وأُقيُم احلدوَد بنَي َيديِه، فلمَّ
لقراَبيت ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ولبالِئي احلسِن، فويل عمر فسمعُت وَأطعُت، وكنُت آخُذ ِإذا َأعطاين، وَأغزو ِإذا 

 َأغزاين، وأُقيُم احلدوَد بنَي َيديِه. 
ا حَ  ا سَتلحُقُه، فجَعَلها ُشور فلمَّ ى  ضَرْت عمَر الوفاُة رَأى عمُر أنَّه ِإن استخَلَف خليفًة فعَل ذلَك اخلليفُة بعَده مبعصيِة هللِا أهنَّ

بنَي الستِة الذيَن ماَت رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو َعنهم راٍض: أبو بكٍر وعمُر وعثماُن وطلحُة والزبرُي وعبد الرمحن  
ا رَأى ذلَك عبد الرمحن بُن عوٍف قاَل: اي أيُّها الناُس، ولُّوين  بُن عوفٍ  ا أجنحنا َأراَدها كلُّ رجٍل َمنا لنفِسِه، فلمَّ  وسعٌد، فلمَّ

ا قُتَل رمحُة هللِا علي َر  ه مل أَ وُأِخرُج ِمنها نَفسي، قاَل: ففَعْلنا، فَأخَذ َعلينا عهودًا ومواثيَق، فويل عثمان، فسمعُت وأطَعُت، فلمَّ
 َأحدًا َأوىل هبا ِمين لقراَبيت ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم. 

 ( من وجه آخر عن علي بنحوه 3449/ 4092(، واإلتحاف )4394المطالب )# اإليماء: 
 

يونَس بِن  عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ال يَنبغي لعبٍد َأن يقوَل: َأان خرٌي ِمن  -  4521
، سبََّح هللَا يف الظُّلماِت«.   َمَتَّ

 ( وقفه 390صحح الدارقطني في علله )# اإليماء: 
 

عن ابِن عمَر رضي هللاُ عنه قاَل: أقبَل قوٌم ِمن اليهوِد إىل أب بكٍر الصديِق رضي هللاُ عنه َفقالوا له: اي أاب بكٍر   -  4522
د كنُت مع النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف الغاِر كأصبعي هاَتنِي، ولقد َصعدُت معه ِصْف لنا صاحَبَك، فقاَل: معاِشَر يهوَد، لق

جبَل ِحراَء، وإنَّ ِخنصري لفي خنصِر النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، ولكنَّ احلديَث عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم شديٌد،  
َك فقاَل عليٌّ رضي هللاُ عنه: مل يكْن َحبييب   وهذا عليُّ بُن أب طالٍب. فأَتوا علياً َفقالوا: اي أاب احلسِن، ِصْف لنا ابَن عمِّ

مرِة،  رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ابلطويِل الذاهِب طواًل، وال ابلقصرِي املرتدِد، كاَن فوَق الرَّبَعِة، أبيَض اللوِن، ُمشرَب احلُ 
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ُق شعَرُه إىل ُأذنِه صلى هللا عليه وسلم وكاَن َحبييب حممٌد صلى هللا عليه وسلم َصْلَت اجلَبنِي، واضَح َجْعد ليَس ابلَقطِط، يفر 
يِن، َأدعَج العنِي، دقيَق املَسربِة، برَّاَق الثَّنااي، َأقىن األنِف، كأنَّ عنَقه إبريُق فضٍة، كأنَّ الذهَب َُيري يف تَ   راقيه . اخلدَّ

هللا عليه وسلم شعراٍت ِمن لبِتِه إىل سرَّتِِه، كأهننَّ قضيُب مسٍك أسوُد، مل يكْن يف جسِدِه وال يف   كاَن حِلبييب حممٌد صلى 
، بنَي َكتفيِه كَدارِة القمِر ليلَة البدِر، مكتوٌب ابلنوِر سطراِن: السطُر اأَلعلى: ال إلَه إال هللاُ، و  يف السطِر  صِدرِه شعراٌت غريُهنَّ

 . األسفِل: حممٌد رسوُل هللاِ 
ا ينحدرُ  ا ينَقلُع ِمن صخٍر، وإذا احنَدَر كأمنَّ  ِمن  وكاَن َحبييب حممٌد صلى هللا عليه وسلم َشْثَن الكفَّنِي والقدِم، إذا َمشى كأمنَّ

، وإذا  َصبٍب، وِإذا التفَت التفَت مبجامِع بدنِِه، وإذا قاَم غمَر الناَس، وإذا قعَد َعال الناَس، فِإذا تكلََّم أَنصَت له الناسُ 
 خَطَب َبكى الناُس.

َن حممٌد وكاَن َحبييب حممٌد صلى هللا عليه وسلم َأرحَم الناِس ابلناِس، كاَن لليتيِم كاألِب الرَّحيِم، ولأَلرملِة كالزَّوِج الكرمِي، وكا
حسباً، مل يكْن مثُله وال مثُل أهِل  صلى هللا عليه وسلم َأشجَع الناِس قلباً، وأَبذَله كفاً، وَأصبَحه َوجهاً، وَأطيَبه رَياً، وَأكرَمه

 بيِتِه يف األوَّلنَي واآلِخريَن. 
حملمٍد  كاَن لِباُسه العباُء، وطعاُمُه خبُز الشعرِي، ووسادتُُه اأَلدُم، حمشوٌة بليِف النخِل، َسريُره أمُّ غيالَن مرمٌل ابلشريِط، كانَ 

 واأُلخرى: الُعقاُب، وكاَن سيُفه ذا الَفقاِر، ورايُتُه الغرباُء، وانقُتهُ  صلى هللا عليه وسلم عمامتاِن، ِإحدامُها ُتدعى: السحاُب،
ُه الدابُء، حتيُتُه  العضباُء، وبغلُتُه ذلوٌل، محارُُه يعفوٌر، فرُسُه مرجتٌز، شاتُُه بركٌة، قضيُبه املمشوُق، لواُؤُه احلمُد، ِإداُمه اللنُب، ِقدرُ 

 الشكُر.
مٌد صلى هللا عليه وسلم يَعقُل البعرَي، ويَعلُف الناضَح، وََيلُب الشاَة، ويَرقُع الثوَب، وخَيصُف اي أهَل الكتاِب كاَن َحبييب حم

 . النعَل صلى هللا عليه وسلم
 (. 100/ 4بن الحسن في اللسان ) ثعبد الوار خبر موضوع، قاله الحافظ في ترجمة # اإليماء:  

 
ُهْم َمْن مَلْ نَ ْقُصْص َعَلْيَك{ ]غافر: -  4523 ُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َوِمن ْ [، قاَل: ما  78عن عليِّ بِن أب طالٍب يف قوِلِه: }ِمن ْ

  بَعَث هللاُ نبياً قطُّ إال َصبيَح الوجِه كرمَي احَلسِب حسَن الصوِت، وإنَّ نبيَّكم صلى هللا عليه وسلم كاَن َصبيَح الوجِه، كرميَ 
 . احَلسِب، حسَن الصوتِ 

 جابر الجعفي ضعيف. # اإليماء:  
 

عن عليٍّ قاَل: كاَن اسُم فرِس النيبِّ صلى هللا عليه وسلم املُرجتَز، وبغلُتُه ُدْلُدل، وانقُتُه القصواُء، ومحارُُه عفرٌي،   -  4524
 . ودرُعُه الفضوُل، وسيُفُه ذو الَفقارِ 

 : ضعيف.(4227الضعيفة ) # السلسلة
 

عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: ملَّا أمَر هللاُ نبيَّه صلى هللا عليه وسلم َأن يعِرَض نفَسه على قبائِل العرِب خرَج إىل   -  4525
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حارثَة   ِمىن وَأان َمعه وأبو بكٍر، حَت انَتهينا إىل جملِس َبين شيباَن بِن ثعلبَة فيهم مفروُق بُن َعمرو وهانُئ بُن قبيصَة واملُثىن بنُ 
م والنعماُن بُن شريٍك، وَجرى بيَننا وبيَنهم خطٌب وكالٌم، فقاَل هلم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما َأسأُُت الردَّ إذ َأفصحتُ 

 .ابلصدِق، إنَّه ال يقوُم بِديِن هللِا إال َمن حاطَُه ِمن مجيِع جوانِبِه« 
 ضعيف. :(6457الضعيفة ) # السلسلة

 
 طالٍب، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ُأعطيُت مخساً مل يُعَطهن أحٌد قَبلي: ُأرسلُت إىل  عن عليِّ بِن أب  -  4526

األبيِض واألسوِد واألمحِر، وُجعلْت يل األرُض مسجداً وطهورًا، وُأعطيُت جوامَع الكلِم يَعين القرآَن، وُنصرُت ابلرُّعِب،  
 . لي«وُأحلْت يل الغنائُم ومل حُتَلَّ ألحٍد قَب

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

 . عن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يدُخُل الناَر َمن تزوَّج إيلَّ أو َتزوَّجُت إليِه« -  4527
 إسناده مسلسل بالضعفاء: نصر بن حريش ومسلم الخراساني والحارث األعور.# اإليماء:  

 
نِد   -  4528 عن عليٍّ رضي هللاُ عنه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذَكَر أنَّه يفُد عليِه واِفداِن يف يوٍم واحٍد ِمن السِّ

 . وإفريقيَة بسْمِعهم وطاَعِتهم، وتلَك عالمُة وفاتِهِ 
 الرواية.[. والخلفاء، والسفاح ليس من أهل  ءاألمراالحديث ال يصح عن النبي، وفي اإلسناد من يجهل حاله في الرواية من ] # اإليماء:

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن مل يعرْف حقَّ ِعرْتيت  -  4530

 .حدى ثالٍث: إما منافٌق، وإما لزنيٍة، وإمَّا امرٌؤ مَحلْت به أمُّه يف غرِي طُهٍر«واألنصاِر والعرِب فهو إلِ 
 زيد بن أبي جبيرة متروك.# اإليماء:  

 
عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أهُل بَييت أماٌن ألهِل األرِض، كما أنَّ النجوَم  -  4531

 .أماٌن ألهِل السماِء، فويٌل ِلَمن خَذهَلم وعاَنَدهم«
 (. 234/ 10موسى بن إبراهيم المروزي متروك. وانظر الضعيفة )# اإليماء:  

 
ه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال انلْت َشفاَعيت َمن مل خَيُلْفين يف ِعرْتيت أهِل عن عليٍّ علي -  4532

 . بَييت«
 موسى بن إبراهيم المروزي متروك.# اإليماء:  
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وإبسناِده عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ويٌل ألعداِء أهِل بَييت املستأثِريَن   -  4533

»  .عليهم، ال انلَْتهم َشفاَعيت وال رَأوا جنَة ربِّ
 # اإليماء: موسى بن إبراهيم المروزي متروك.

 
 رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »حنُن أهُل بيِت شجرِة النبوِة ومعدِن وإبسناِده عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قالَ  -  4534

 . الرسالِة، ليَس أحٌد ِمن اخلالِئِق يفضُل أهَل بَييت َغريي«
 # اإليماء: موسى بن إبراهيم المروزي متروك.

 
عداوُة أهِل بَييت إىل الَيهوديِة، فهم  عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأخَرَجهم  -  4535

 . أهُل الناِر«
 موسى بن إبراهيم المروزي متروك.# اإليماء:  

 
عن احلسِن قاَل: قاَل عليُّ بُن أب طالٍب رضي هللاُ عنه: اي رسوَل هللِا، َمن أوُل َمن َياِسُب هللاُ يوَم القيامِة؟ قاَل:   -  4536

«، قلُت: اي رسوَل هللِا،  »أبو بكٍر الصديُق«، قاَل: مث َمن؟ قاَل: »مث عمُر بُن اخلطاِب«، قاَل: مث َمن؟ قاَل: »مث أنَت اي عليُّ
 بُن عفاَن؟ قاَل: »إيّنِ سألُت عثماَن بَن عفاَن حاجًة سرًا فَقضاها ِسرًا، فسألُت هللَا عزَّ وجلَّ َأن ال َُياِسَب عثماَن أيَن عثمانُ 

ديُق، فيتجلَّى هللاُ عزَّ  اِبقوَن األوَّلوَن؟ فُيقاُل: َمن؟ فَيقوُل: أيَن أبو بكٍر الصِّ ب بكٍر وجلَّ أل  بَن عفاَن، مث يُنادي مناٍد: أيَن السَّ
 .خاصًة وللناِس عامًة«

 الناجي واه، والراوي عنه عطاء بن المبارك قال ابن معين: ال أعرفه، والحسن روايته عن علي مرسلة.  أبو عبيدة# اإليماء:  
 

شٍر ومزاٍح، فُقلنا  عن النزَّاِل بن َسربَة اهلاليلِّ قاَل: وافَ ْقنا ِمن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه ذاَت يوٍم ِطيَب بِ  -  4537
ثنا عن أصحاِب   ثنا عن أصحاِبَك، قاَل: ما كاَن لرسوِل هللِا صاحباً إال كاَن يل صاحباً، قُلنا: حدِّ له: اي أمرَي املؤمننَي، حدِّ

ثنا عن أب بكٍر، قاَل: ذلَك امرٌؤ مسَّاُه هللاُ عزَّ وجلَّ   ِصديقاً على  رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قاَل: َسلوين، قُلنا: حدِّ
لساِن جربيَل ولساِن حممٍد صلى هللا عليه وسلم، كاَن خليفَة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم على الصالِة، رضَيُه لِديِننا  

 فَرضيناُه لُدنياان. 
ثنا عن عمَر بِن اخلطاِب، قاَل: ذلَك امرٌؤ مسَّاُه هللاُ عزَّ وجلَّ فاروقاً، فرَق بنَي احلقِّ   والباطِل، مسعُت رسوَل هللِا  قُلنا: فحدِّ

 صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »هللاُ أعزَّ اإلسالَم بعمَر بِن اخلطاِب«.
ثنا عن عثماَن بِن عفاَن، قاَل: ذلَك امرٌؤ يُدعى يف املأل اأَلعلى ذا النُّورَيِن، كاَن َخْْتَ رسوِل هللِا صلى هللا عليه   قُلنا: فحدِّ

 ه بيتاً يف اجلنِة. وسلم على ابنَتيِه، َضِمَن ل
ثنا عن طلحَة بِن ُعبيِد هللِا، قاَل: ذلَك امرٌؤ نزلْت فيه آيٌة ِمن كتاِب هللِا عزَّ وجلَّ، يقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ  ُهْم  قُلنا: فحدِّ : }َفِمن ْ
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َتِظُر{ ]األحزاب:   ُهْم َمْن يَ ن ْ  اَب عليه يف ُمستقَبل. [، طلحُة بُن ُعبيِد هللِا ِمنهم، ال حس23َمْن َقَضى حَنَْبُه َوِمن ْ
ثنا عن الزبرِي بِن العواِم، قاَل: ذلَك امرٌؤ مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »لكلِّ   نيبٍّ  قُلنا: اي أمرَي املؤمننَي، حدِّ

 َحَواريٌّ، َوَحَواِريَّ الزبرُي«. 
ثنا عن حذيفَة، قاَل: ذلَك امرٌؤ َعِلَم املُْعَضالِت وا ملُْعَقالِت، وعلَم أمساَء املنافقنَي، ِإن تسأَُلوه عنها جَتدوُه هِبا  قَالوا: فحدِّ

 عاملاً.
ثنا عن أب ذرٍّ، قاَل: ذلَك امرٌؤ مسعُت رسوَل هللِا يقوُل: »َما أقَ لَّت اخَلضراُء وال َأقَ لَّت الَغرباُء ِمن ذي  هَلجٍة  قَالوا: فحدِّ

 عنه الناُس«.  ِبصدَق ِمن أب ذرٍّ، طلَب شيئاً ِمن الزهِد عجزَ 
، قاَل: ذلَك رجٌل ِمنا أهَل البيِت، أدرَك ِعلَم األوَّلنَي واآلِخريَن، ثنا عن سلماَن الفارسيِّ َمن لكم   قَالوا: اي أمرَي املؤمننَي، حدِّ

 بُلقماَن احلكيِم.
ثنا عن ابِن مسعوٍد، قاَل: ذلَك امرٌؤ َقرَأ القرآَن فعِلَم حالَلُه وحراَمُه وع  مَل مبا فيِه، مث َترَك عنَده وختَم. قَالوا: فحدِّ

ثنا عن عماِر بِن ايسٍر، قاَل: ذلَك رجٌل مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »عماٌر َخلَط هللاُ عزَّ وجلَّ    قَالوا: فحدِّ
، فليَس يَنبغي للناِر َأن أتُكَل ِمنه  اإلمياَن ما بنَي َقرنِِه إىل قدِمِه، وَخلَط اإلمياَن بلحِمِه ودِمِه، يزوُل مع احلقِّ حيُث زالَ 

 شيئًا«. 
ثنا عن نفِسَك، قاَل: َمْه، هَنى هللاُ عزَّ وجلَّ عن التَّزكيِة، قَالوا: اي أمرَي املؤمننَي، إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ   قَالوا: اي أمرَي املؤمننَي، حدِّ

ْث{ ]الضحى:  : كنُت امرءًا ابتدأ فُأعطى، وَأسكُت فابتدأ، وإنَّ حتَت اجلواِنِح ِمين [، قالَ 11يقوُل: }َوَأمَّا بِِنْعَمِة رَبَِّك َفَحدِّ
 . لِعلماً مَجاً َسلوين، وذكَر قصَة سؤاالِت ابِن الَكوَّاء

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

عن األصبِغ بِن نُباتَة قاَل: قلُت لعليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه: اي أمرَي املؤمننَي، َمن خرُي الناِس بعَد رسوِل هللِا  -  4538
تا ورأيُت النيبَّ صلى   صلى هللا عليه وسلم؟ قاَل: أبو بكٍر، مث عمُر، مث عثماُن، مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم وإال فُصمَّ

 .وسلم وإال فَعميتا وهو يقوُل: »ما ُولَد يف االسالِم مولوٌد أفضَل وال َأزكى وال أعدَل ِمن أب بكٍر مث عمَر«هللا عليه 
 إسناده شديد الضعف[. # اإليماء: ]

 
 أب  عن سويِد بِن غفلَة قاَل: َمررُت بقوٍم ِمن الشيعِة يشُتموَن أاب بكٍر وعمَر وينَتقصوهَنما، فأتَيُت على عليِّ بنِ  -  4539

م يعَلموَن أنَّ  ك  طالٍب فقلُت: اي أمرَي املؤمننَي، إيّنِ مررُت بقوٍم من الشيعِة يشُتموَن أاب بكٍر وعمَر وينَتقصوهَنما، ولوال أهنَّ
: معاَذ هللِا أن ُأضمَر هلما إال على اجلميِل، أال لعنُة هللِا على الذي ُيضمرُ   هلما  ُتضمُر على ذلَك ما اجرَتؤوا عليه، فقاَل عليٌّ

ُه إال على املضمر عليه، مث هَنَض دامَع العنِي يَبكي يُنادي: الصالُة جامعٌة، فاجتَمَع الناُس وإنَّه لعلى املنرِب جالٌس وإنَّ دموعَ 
ي ما ابُل أقواٍم َيذكروَن سيَدي ُقريِش وأَبو  لتنحدُر على حليِتِه وهي بيضاُء، مث قاَم َفخَطَب خطبًة بليغًة موجزًة، مث قاَل: 

بُّهما إال كلُّ مؤمٍن  املسلمنَي مبا َأان عنه ُمتنّزٌِه ومِمَّا يَقولوَن بريٌء وعلى ما يَقولوَن ُمعاِقٌب، فَوالذي فلَق احلبَة وبرَأ النَّسَمَة ال َيُ 
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، وال يُبغُضهما إال كلُّ فاجٍر َبذيٍء، َأخوا رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وصاِحباُه وَوزيراُه، أيمُ  راِن ويَنيهاِن فما يُغاِدران  تقيٍّ
هللا   فيما َيصنعاِن رأَي رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، ال يَرى كرْأيهما رأايً، وال َُيبُّ كُحبِّهما ُحباً، فُقبَض رسوُل هللِا صلى

ا قَبَض  عليه وسلم وهو عنهما راٍض، ووىلَّ أاب بكٍر الصالَة فصلَّى بنا َأايماً على عهِد رسوِل هللِا صلى هللا  عليه وسلم، فلمَّ
ما َمقرونَتاِن يف كتاِب هللِا تعاىل، فكنُت أوَل من بين  ُه املسلموَن الزكاَة وليهما ألهنَّ   هللاُ رسوَله صلى هللا عليه وسلم والَّ

مَحَه رمحًة، وأَنَفَسه ورعاً، شبَّهه عبِداملطلب وهو لذلَك كاره يودُّ لو أنَّ بعَضنا َكفاُه، فكاَن وهللِا خرَي َمن يَفي، َأرأَفه رأفًة، وَأر 
  رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم مبيكائيَل رأفًة ورمحًة، وإببراهيَم عفوًا وَوقارًا، فساَر فينا بسريِة رسوِل هللِا صلى هللا عليه 

 وسلم.
ا قبَضه هللاُ جلَّ وعزَّ صريََّ األمَر إىل عمَر، فِمن املسلمنَي َمن رضَي وِمنهم مَ  ن سخَط، فكنُت ممن رضَي، فوهللِا ما فارَق  فلمَّ

ين قواماً، وضرَب هللاُ ابحلقِّ على  نيا حَت رضَي به َمن سخطَه، فأعزَّ هللاُ إبسالِمِه اإلسالَم، وجعَل هجرَته للدِّ  عمُر الدُّ
قلوِب املنافقنَي الرَّهبَة ِمنه، شبَّهه رسوُل هللِا  لسانِِه حَت ظَننا أن ينطَق عن لسانِِه، وقذَف هللاُ يف قلوِب املؤمننَي احلبَّ له ويف 

 صلى هللا عليه وسلم جبربيَل فظاً غليظاً، وبنوٍح حنقاً ُمغتاظاً على األعداِء.
مُت يف أمِرمها لع ُت أشدَّ  اقبفَمن لكم مبثِلهما، رمحُة هللِا عليهما، ال يُبلُغ مبَلُغهما إال ابحلبِّ هلما واتباِع آاثِرمها، ولو كنُت تقدَّ

بيِّها؟  العقوبِة، فَمن ُأوتيُت به بعَد َمقامي هذا فهو ُمفرتي، عليه ما على املُفرتي، أيُّها الناُس أال ُأخربكم خبرِي هذه األمِة بعَد ن 
 . ، مث عمُر، مث هللاُ أعلُم ابخلرِي أيَن هوأبو بكرٍ 

 الغالبي اتهمه الدارقطني، والحسن بن عمارة متروك.# اإليماء:  
 

عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: خرَج النيبُّ صلى هللا عليه وسلم وَأخرَج أاب بكٍر معه، مل أيَمْن على نفِسِه غريَه حَت   -  4540
 . َدخال الغارَ 
 إسناده واه بمرة[ ] # اإليماء:

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ألب بكٍر الصديِق: »إنَّ هللَا َأعطاين ثواَب َمن   -  4541

 . آَمَن به ِمن يوِم خلَق هللاُ آدَم إىل َأن تقوَم الساعُة، وإنَّ هللَا عزَّ وجلَّ َأعطاَك اي أاب بكٍر ثواَب َمن آَمَن ب«
 [. عيف جداً إسناده ض# اإليماء: ]

 
عن عائشَة قالْت: خرَج أب شاِهراً بسيِفِه راكباً على راحلِتِه إىل ذي القصِة، فجاَء عليُّ بُن أب طالٍب فأخَذ بزماِم  -  4542

راحلِتِه فقاَل: إىل أيَن اي خليفَة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ أقوُل لَك ما قاَل لكم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم  
 .َفَك وال َتفَجْعنا بنفِسَك«. فوهللِا لئن ُأصيَب فيَك ال يكوُن لإلسالِم بعَدَك نظاما أبدًا، فرَجَع وَأمضى اجليشَ ُأحٍد: »أشم سي

 .أبو غزية قال الدارقطني: متروك# اإليماء:  
 

عن عليٍّ قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »لوكاَن يل أربعوَن بنتاً لزوَّجُت عثماَن واحدًة بعَد   -  4543
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 . واحدٍة حَت ال يَبقى ِمنهن واحدٌة«
 العالء بن عمرو الحنفي متروك، والنضر بن منصور وعقبة بن علقمة ضعيفان.# اإليماء:  

 
، أَما َترضى َأن   -  4544 ي، فقاَل: »اي عليُّ عن عليٍّ قاَل: َشكوُت إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم حسَد الناِس إايَّ

شياُعنا ِمن  أولَّ َأربعٍة َيدخلوَن اجلنَة َأان وأنَت، واحلسُن واحلسنُي، وَأزواُجنا عن َأميانِنا وَشائِِلنا، وَذرارينا خلَف َأزواِجنا، وأَ 
 .ورائِنا«

 [. حديث موضوع] # اإليماء:
 

عن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ تعاىل عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الساِبقوَن إىل ظلِّ العرِش  -  4545
 يوَم القيامِة ُطوىب هلم«، قيَل: اي رسوَل هللِا وَمن هم؟ قاَل: »هم ِشيَعُتَك اي عليُّ وحُمبُّوَك«. 

 الخواص ضعيف الحديث .... والمتهم بهذا الحديث غيره، فإن الملطي رماه الدارقطني بالكذب.  :(202 - 201المطلقة )ص   األمالي# 
 

عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم قاَل: قاَل يل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُقل: ربِّ هللا مُث استِقْم«،   -  4546
ا َتوفيقي إال ابهلِل، عليه توكلُت وإليِه أُنيُب، فقاَل: »لِيَ ْهِنَك العلُم أاب حسٍن، لقد شربَت العلَم شرابً  قاَل: قلُت: ربِّ هللاُ، وم

 واثقبَتُه ثقبًا«. 
 محمد بن يونس هو الكديمي متهم بسرقة الحديث. # اإليماء: 

 
عن رجٍل مسَع علياً خيرُب الناَس ابلكوفِة أنَّه أراَد َأن خيطَب إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ابنَتُه، فقلُت: ليَس   -  4547

يل شيٌء، مث ذكرُت فضله وعاِئَدَته فخطبُتها إليه، فقاَل: »هل عنَدَك شيٌء؟« فقلُت: ال، فقاَل: أيَن ِدرُعَك احلُطميُة اليت  
ا َدخَلْت عليَّ قاَل: »ال حُتِداث شيئاً حَت آتيُكما«، فَأاتان وعليه َقطيفٌة َأعطيُتكها يوَم   ها، فزوَّجنيها، فلمَّ َكذا وَكذا؟ فَأعطيُته إايَّ

ه َعلينا، قلُت: اي رسوَل  ا رأَيناُه حَتَْشَحْشنا، قاَل: »مكاَنكما«، مث َدعا إبانٍء فيه ماٌء، فَدعا فيه مث رشَّ َأان  هللِا، أو كساٌء، فلمَّ
 . أحبُّ إليَك َأم هي؟ قاَل: »هي أحبُّ إيلَّ ِمنَك، وأنَت أعزُّ عليَّ ِمنها«

 : ضعيف.(4000الضعيفة ) # السلسلة
 

عن ُحَجيََّة بِن عديٍّ قاَل: قاَل يل عليُّ بُن أب طالٍب رضي هللاُ عنه: قاَل يل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »أنَت   -  4548
 . ن موسى غرَي أنَّه ال نيبَّ بَعدي«ِمين مبنزلِة هاروَن مِ 

 . ( للطبراني في األوسط بنحوه110/ 9]في إسناده الحسين بن عبيد هللا لم أقف على ترجمته[ ونسبه في المجمع )# اإليماء:  
 

ِة بطِشِه   -  4549 عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أراَد َأن ينظَر إىل موسى يف شدَّ
 . وإىل نوٍح يف حلِمِه فلينظْر إىل عليِّ بِن أب طالٍب«



456 

 

 .موسى بن إبراهيم المروزي متروك# اإليماء:  
 

الشهداِء   عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عليٌّ سيُد الشهداِء، وأبو -  4550
 .الغرابِء«

 .# اإليماء: موسى بن إبراهيم المروزي متروك
 

اِف، أنَّ رجاًل جاَء إىل أمرِي املؤمننَي عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم فقالَ  -  4552 ثنا ِبعجِب سابقٍة  عن أب اجلَحَّ : حدِّ
كانْت لَك على لساِن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقاَل: كانْت يل سواِبُق كثريٌة على لساِن رسوِل هللِا صلى هللا عليه  

، ما سألُت ربِّ الليلَة لِنفسي شيئاً إال ُأعطيُته، وال سألُت لِنفسي شيئاً إال سألُت لَك مث َله، فَأعطاين  وسلم، فقاَل: »اي عليُّ
 . ما سألُت«

 . في إسناده من هو متكلم فيه، ثم هو منقطع# اإليماء:  
 

، إنَّ فيَك َمثالً ِمن عيسى بِن مرمَي   -  4553 عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي عليُّ
 طوائُف عليه السالُم، َأحبَّته النَّصارى حَت أَنزلَته ابملنزِل الذي ليَس له، وأَبغَضته اليهوُد حَت هَبتوا أُمَّه، ولوال َأن تقوَل فيكَ 

ما قَالت النَّصارى يف املسيِح بِن مرمَي لقلُت فيَك قواًل ال مترُّ مبأٍل ِمن أُميت إال َأخذوا ِمن تُراِبَك وطََلبوا فضَل   ِمن أُميت
 .ووارِثي، وعيبُة ِعلمي« َطهورَك، ولكْن أنَت َأخي، وَوزيري، َوصفيِّي، 

 .موسى بن إبراهيم المروزي متروك# اإليماء:  
 

عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: كاَن يل عشٌر ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ما ُأحبُّ أنَّ يل إبحداُهن ما طلعْت  -  4554
نيا واآلخرِة، وأقرُب اخللِق ِمين موقفاً يوَم القيامِة، وَمنزيل ُمواِجُه من ، أنَت َأخي يف الدُّ زِلَك يف عليه الشمُس، قاَل يل: »اي عليُّ

نيا، وأنَت الوارُث والوصيُّ واخلليفُة يف األهِل واملاِل واملسلمنَي، وأنَت صاحُب ِلوائي اجلنِة كم ا يتواَجُه منزُل اآلَخريَن يف الدُّ
نيا واآلخرِة، وليُُّك وليِّي، ووليِّي ويلُّ هللِا، وعدوَُّك عدوُّي، وعدوُّي عدوُّ هللِا«  . يف الدُّ

 ركوه. وفي اإلسناد من لم أعرفه.نصر بن مزاحم رافضي جلد ت# اإليماء:  
 

، إنَّك ُمبَتلى وُمبَتلى بَك، فُطوىب ِلَمن  -  4555 عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي عليُّ
مَّا َمن أبغَضَك ففي  أحبََّك وصدَق فيَك، وويٌل ِلمن أبغَضَك وكذَب عليَك، أمَّا َمن أحبََّك وصدَق فيَك فَمعي يف جنَّيت، وأ

 . الناِر يوَم القيامِة« 
 موسى بن إبراهيم المروزي متروك.# اإليماء:  

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »لو أنَّ عابدًا عبَد هللَا   -  4556
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نيا  - عزَّ وجلَّ سبعَة آالِف سنٍة  مث أَتى هللَا عزَّ وجلَّ بُبغِض عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم جاحدًا حِلقِّه   - وهو ُعمُر الدُّ
ه وجدََع أنَفه«انكثاً لوال  . يِتِه ألتعَس هللاُ جدَّ

 مناكير. (: قدم بغداد وحدث بها عن أبيه عن جده عن آبائه نسخة أكثرها 443/ 12قال الخطيب في ترجمة القاسم بن جعفر ) # اإليماء:  
 

اًء مقضياً، وقد خاَب  عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: ال َيكَرهين أحٌد فيموُت حَت يؤمَن الرجال، عهداً معهودًا وقض -  4557
 . َمن افرتَى

 
عن عليٍّ قاَل: دَخَل َعلينا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »أَيَن ُلكع؟ َههنا ُلكع؟« قاَل: فخرَج إليه   -  4560

زَمُه وقاَل: »َِبب أنَت احلسُن بُن عليٍّ وعليه ِسخاُب ُقرنفٍل وهو مادٌّ يَده، قاَل: فمدَّ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يَده فالت
 .وأُمي، َمن َأحبَّين فلُيحبَّ هذا« 

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

ا انقَضت احلرُب ورجَع إىل الكوفِة   -  4561 ه عليٌّ عليه السالُم إىل حرِب معاويَة افتَقَد درعاً، فلمَّ عن ُشريٍح قاَل: ملَّا توجَّ
، هذه الدرُع ِدرعي، مل ُأِعْر ومل َأهْب، فقاَل  أصاهَبا يف يِد يهوديٍّ يبيُعها يف  السوِق، فقاَل له عليٌّ عليه السالُم: اي يهوديُّ

ما إىل ُشريٍح، فجلَس عليٌّ عليه السالُم إىل   : ِدرعي ويف َيدي، قاَل عليٌّ عليه السالُم: نسرُي إىل القاضي، فتقدَّ اليهوديُّ
قاَل عليٌّ عليه السالُم: لوال أنَّ َخصمي ِذميٌّ الستويُت َمعه يف اجمللِس، لكينِّ  جنِب ُشريٍح وجلَس اليهوديُّ بنَي َيديِه، ف

 مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َأصِغروا هِبم كما َأصَغَر هللاُ هِبم«. 
 ِدرعي، مل أَِبْع ومل َأَهْب، فقاَل شريٍح: فقاَل شريٌح: ُقل اي أمرَي املؤمننَي، قاَل: نَعم، أقوُل إنَّ هذه الدرَع اليت يف يِد اليهوديِّ 

، فقاَل: ِدرعي ويف َيدي، فقاَل ُشريٌح: اي أمرَي املؤمننَي بَينٌة، قاَل: نَعم، قُنرب واحلسُن يشهداِن أنَّ  الدرَع   ِإيش تقوُل اي يهوديُّ
أهِل اجلنِة ال جتوُز شهادتُُه! مسعُت رسوَل هللِا ِدرعي، فقاَل: شهادُة االبِن ال جتوُز لألِب، فقاَل عليٌّ عليه السالُم: رجٌل ِمن 

 صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »احلسُن واحلسنُي سيِّدا شباِب أهِل اجلنِة«. 
، أشهُد أن ال إلَه إال هللاُ وأنَّ  مين إىل قاضيِه، وقَاضيه َقضى َعليه، أشهُد َأن هذا احلقُّ : أمرُي املؤمننَي قدَّ  حممدًا  قاَل اليهوديُّ

ٌه إىل صفنَي فوقَ ْعت ِمنَك ليالً رسو    ُل هللِا، وأنَّ الدرَع ِدرُعَك اي أمرَي املؤمننَي، كنَت راكباً على مجِلَك األورِق وأنَت متوجِّ
 فأخذهُتا.

 . وخرَج يقاتُل مع عليٍّ عليه السالُم الشراَة ابلنهرواِن، فُقتَل رمَحه هللاُ تعاىل
( وذكر له أثرًا ونقل عن أبيه قوله: وهو  193/  6ي بن عبد هللا بن معاوية ترجمه ابن أبي حاتم )في اإلسناد من لم أعرفه، وعل # اإليماء:

 شبه الموضوع. 
 

عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يُقَتُل ابين حسنٌي بظهِر الكوفِة، الويُل لقاتِِله  -  4562
 وخاِذِله وَمن ترَك ُنصَرَته«.
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 موسى بن إبراهيم المروزي متروك. # اإليماء:
 

وإبسناِده عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »احلسنُي سيُد الشهداِء، يُقَتُل   -  4563
 . َمظلوماً َمغصوابً على حقِّه«

 موسى بن إبراهيم المروزي متروك.# اإليماء: 
 

عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: بَينا َأان مع النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف َحيٍِّز ألب طالٍب ]ُيصلِّي إذ أشرَف َعلينا   -  4564
َك أبو طالٍب، فبَصَر به النيبُّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »اي عم، َأال تنزُل[ تصلِّي معي؟« قاَل: اي ابَن َأخي، إيّنِ ألعلُم أنَّ 

َك.  على احلقِّ   ولكْن أكرُه َأن أسجَد فَتعلوين إْسيت، ولكْن انزْل اي جعفُر فِصْل جناَح ابِن عمِّ
ا َقضى النيبُّ صلى هللا عليه وسلم صالَته الَتفَت  فنزَل جعفٌر رضي هللاُ عنه فصلَّى عن يساِر النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فلمَّ

َك«إىل جعفٍر فقاَل: »أَما إنَّ هللَا تعاىل قد وصلَ   .َك جَبناحنِي َتطرُي هِبما يف اجلنِة كما وصْلَت جناَح ابِن عمِّ
 [.  إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: لقَي رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم العباَس يوَم فتِح مكَة وهو على بغلِتِه الشهباِء،  -  4565

 . ُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا تعاىل فتَح هذا األمَر ب وخيتُمُه بولِدَك«فقاَل: »اي عم أال َأحبوَك؟« قاَل رسو 
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
 . عن عليٍّ قاَل: أوُل َمن قرَأ آيًة ِمن كتاِب هللِا عزَّ وجلَّ عن ظهِر قلِبِه عبد هللا بُن مسعودٍ  -  4566

 
عن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللا عنهم أمجعنَي قاَل: بعَث رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم سريًة، فَأسروا رجاًل ِمن  -  4567

ا رآُه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم رقَّ له، وعرَض عليِه اإلسالَم فأسَلَم، فبَلَغ  َبين ُسليٍم، يُقاُل له اأَلصيُد بُن سل مَة، فلمَّ
 ذلَك َأابُه، وكاَن شيخاً كبريًا فكتَب إليِه: 

 َمن راكب حَنو املدينِة ساملاً ... حَت يُبلَِّغ ما َأقوُل اأَلصيدا
  وبرَّ األَبعَدا إنَّ البننَي ِشرارُهم َأمثاهُلم ... َمن عقَّ والَدهُ 

مَّ الُعلى ... َأودوا واتبْعَت الَغداَة حممدا   أَتركَت ِديَن أَبيَك والشُّ
 فأليِّ أمٍر اي بينَّ َعققَتين ... وَتركَتين شيخاً كبريًا ُمْفِنداً 

دا  ليِم ُمَسهَّ  أمَّا النهاُر فدمُع عييِن ساكٌب ... وأَبيُت لَيلي كالسَّ
  ... فاشُكْر َأايديِه َعسى َأن تُ ْرَشدا فلعلَّ رابً قد هداَك لديِنهِ 

 واكتْب إيلَّ مبا َأصبَت ِمن اهلُدى ... وبِديِنه ال َترتُكينِّ ُموحدا
 واعلْم ِبنََّك ِإن قطعَت قراَبيت ... وَعققَتين مل ألف إال للِعدى 
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ا قرَأ كتاَب أبيِه أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فأخرَبَه، واستأَذنَه يف   جواِبِه، فأذَن له وكتَب:فلمَّ

دا  إنَّ الذي مَسَك السماَء بقدرٍة ... حَت َعال يف ُملِكِه فتوحَّ
 بعَث الذي ال ِمثُله فيما َمضى ... َيدعو لرمحِتِه النيبَّ حممدا 
سيَعِة كالغزالِة وجُهُه ... قرانً أتزََّر ابملكارِم وارَتدى   ضخُم الدَّ

 ... َطوعاً وَكرهاً ُمقبلنَي على اهلُدى فَدعا العباَد لِديِنِه فَتتابَعوا 
دا  فوا الناَر اليت ِمن َأجِلها ... كاَن الشقيُّ اخلاسُر املُتلدَّ  وُتوَّ

 واعلْم ِبنََّك ميٌت وحماَسٌب ... فإىل َمَت َهذي الضاللُة والرَّدى
 

ا قرَأ كتاَب ابِنِه َأقبَل إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فأسَلَم.  فلمَّ
 . النسخِة اليت نقْلنا ِمنها: فإىل َمن َهذى الضاللُة، و يف نسخٍة ُأخرى: فإىل َمَت َهذي الضاللُة والرَّدىكذا يف 

 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

رًا  عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم قاَل: ملَّا َأردُت َأن أمجَع فاطمَة َأعطاين رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمص -  4571
ِمن ذهٍب، فقاَل: »ابَتْع هبذا طعاماً ِلَوليمِتَك«، قاَل: فخرجُت إىل حماِفِل األنصاِر فجئُت إىل حممِد بِن مسلمَة يف جريٍن له  
قد فرَغ ِمن طعاِمِه، فقلُت له: بْعين هِبذا املصِر طعاماً، فَأعطاين حَت إذا جعلُت طعامي قاَل: َمن أنَت؟ قلُت: عليُّ بُن أب  

، فقاَل: ابُن عمِّ رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ فقلُت: نَعم. قاَل: وما َتصنُع هِبذا الطعاِم؟ قلُت: ُأعرُس، فقاَل: طالبٍ 
ومبَن؟ فقلُت: اببنِة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قاَل: فهذا الطعاُم وهذا امِلصُر الذهُب فُخذ فهما لَك، فَأخذتُه ورجعُت 

 . فجمعُت َأهلي إيلَّ 
  وكاَن بيُت فاطمَة حلارثَة بِن النعماِن، فسأَلْت فاطمُة النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َأن َيّوَِله، فقاَل هلا: »لقد اسَتحييُت ِمن 

ا مسَع بذلَك حارثُة انتَقَل ِمنه وأسكَنُه فاطمَة، وكاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه  ُل لنا عن بيوتِِه«، فلمَّ سلم أْييت و حارثَة مما يتحوَّ
رهم ويُنِذرُهم وأيتونَه بصبياهِنم  .األنصاَر يف دورِهم فَيدعو هلم ابلربكِة، فيجتمعوَن إليه فُيذكُِّرهم وَُيذِّ

 عبد هللا بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لم يدرك عليًا. # اإليماء:
 

عن احلسِن البصريِّ قاَل: ملَّا قدَم عليٌّ رضي هللاُ عنه البصرَة ارَتقى على منربِها، فحمَد هللَا وأثىَن عليه مث قاَل: اي  -  4572
ال  بًة فيكم و أهَل البصرِة، اي بَقااي مثوَد، واي جنَد املرأِة، واي أتباَع البهيمِة، رَغا فاتبعُتم، وعَقر فاهنزمُتم، َأما إيّنِ ال َأقوُل رغ

قارئُها   رهبًة ِمنكم، غرَي أيّنِ مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »تُفتُح أرٌض يُقاُل هلا البصرُة، َأقَوُم اأَلرضنَي قبلًة،
ُقها أعظُم الناِس صدقًة، واتجُرها أعظُم الناِس جتار  ًة، ِمنها إىل أقرأُ الناِس، وعابُدها أعبُد الناِس، وعاملُها أعلُم الناِس، وُمتصدِّ
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 . بدٍر« قريٍة يُقاُل هلا األبلُة أربعُة فراسَخ، ُيستشهُد عنَد مسجِد جاِمِعها أربعوَن ألفاً، الشهيُد ِمنهم يوَمئٍذ كالشهيِد َمعي يوَم 
 يصح له سماع من علي، وفي اإلسناد من لم أعرفه.  والالحسن مدلس  # اإليماء:

 
نيا سجُن املؤمِن وَجنُة الكاِفر« -  4573  . عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الدُّ

 موسى بن إبراهيم المروزي متروك. # اإليماء:
 

نيا عنَد هللاِ  -  4574  تَسوى  وإبسناِده عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لو كاَنت الدُّ
 . جناَح بعوضٍة ما سَقى الكاِفَر ِمنها شربًة ِمن ماٍء«

 # اإليماء: موسى بن إبراهيم المروزي متروك.
 

نيا ملعونٌة ملعوٌن ما فيها إال ما   -  4575 وإبسناِده عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الدُّ
 .كاَن هلِل عزَّ وجلَّ«

 # اإليماء: موسى بن إبراهيم المروزي متروك.
 

م: »َمن اشتاَق إىل اجلنِة ساَبَق إىل اخَلرياِت،  عن عليٍّ رضواُن هللِا عليه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسل -  4576
نيا هانْت عليه املُصيباتُ  اِت، وَمن زهَد يف الدُّ هواِت، وَمن ترقََّب املوَت صرَبَ عن اللذَّ  . «وَمن أشَفَق ِمن الناِر هَلى عن الشَّ

 (.4550(: إسناده واه. وأورده األلباني في الضعيفة )1686)  # الروض البسام 
 

ا ابُن آدَم ليوِمِه، فَمن أصبَح   -  4577 عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إمنَّ
نيا« ا ِحيزْت له الدُّ  . آِمناً يف ِسْرِبِه ُمعاف يف جسِمِه عنَده ُقوُت يوِمِه فكأمنَّ

 قال الخطيب: كان يضع األحاديث للرافضة.  محمد بن عبد هللا أبو المفضل الشيباني # اإليماء:
 

عن عمَر بِن قيٍس املالئيِّ قاَل: قيَل لعليٍّ عليه السالُم: ملَ ترَقُع قميَصَك؟ قاَل: خَيَشُع له القلُب، ويَقتِدي ب   -  4578
 َمن َلقَيين على احلاِل الذي فارَقين املؤمُن، فإيّنِ مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »أوُل َمن يلحُق ب يوَم القيامةِ 

 . عليِه«
 إبراهيم بن عيينة صدوق يهم، وإسناده منقطع. # اإليماء:

 
عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم خيرُج ِمن بيِتِه حَت أييَت ِضعاَف املسلمنَي فَيقعُد  -  4579

 . َأصرِبَ نَفسي َمعهم«َمعهم ويقوُل: »هؤالِء أُمرُت َأن 
 اتهمه الدارقطني.  حصين بن مخارق  # اإليماء:
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عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن رضَي ابلقليِل ِمن الرزِق رضي هللاُ ِمنه   -  4580

 . ابلقليِل ِمن العمِل، وانتظاُر الفرِج ِمن هللِا عبادٌة«
 ضعيف جدًا. (: هذا سند 399/ 4الضعيفة ) السلسلة # 

 
ُف َعليكم   -  4581 عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ أشدَّ ما أُتوَّ

، وَمن عدلَ  عن احلقِّ   َخصلَتاِن: أمَّا أحُدمها فاتباُع اهلَوى، وأمَّا اأُلخرى فطوُل األمِل، فأمَّا اتباُع اهلَوى فإنَّه يعِدُل عن احلقِّ
نيا«.  فهو صاحبُ   َهوى، وأمَّا طوُل األمِل فإنَّه حبُّ الدُّ

نيا َمن َيبُّ ويبغُض، فإذا َأحبَّ عبَده أعطاُه اإلمياَن، أال إنَّ ا نيا قد  مث قاَل صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا َتعاىل يُعطي الدُّ لدُّ
 . ارحتَلْت ُمدبرًة واآلِخرُة قد ارحتَلْت ُمقبلًة«

(: هذا إسناد  198/ 5وقال األلباني في الضعيفة ) ( وقال: وهذا ال يصح ...1362لجوزي في العلل المتناهية )أخرجه ابن ا  # اإليماء:
 ضعيف مسلسل بالعلل. 

 
، إيّنِ ُأوصيَك ِبمٍر   -  4582 عن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي عليُّ

فاحفْظُه، فإنَّك مل تزْل خبرٍي ما َحفظَت وِصيَّيت، اي عليُّ إنَّ للمؤمِن ثالَث عالماٍت: الصالُة، والزكاُة، والصياُم، وإنَّ 
 ثالَث عالماٍت: يتملَُّق إذا شهَد، ويغتاُب إذا غاَب، وَيشَمُت ابملصيبِة، وإنَّ للُمرائي ثالَث عالماٍت: للمتكلِِّف ِمن الرجالِ 

ينشُط إذا كاَن عنَد الناِس، ويكسُل إذا كاَن وحَده، وَيبُّ َأن َُيمَد يف مجيِع األموِر، وإنَّ للمنافِق ثالَث عالماٍت: إذا  
َث كذَب، وإذا ائتُمَن خاَن، وإنَّ للكسالِن ثالَث عالماٍت: يَتواىَن حَت يُفرَط، ويُفرُط حَت ُيضيَع،   وإذا َوعَد أخَلَف، حدَّ

لعاقِل َأن ال  وُيضيُع حَت أَيمثََ، وللظامِل ثالُث عالماٍت: يَقهُر َمن ُدونَه ابلغلبِة، وَمن فوَقه ابملعصيِة، ويُقاِرُن الظَّلمَة، ويَنبغي ل
 : مرمٌة ِلَمعاٍش، أو خطوٌة ملعاٍد، أو لذٌة يف غرِي حُمرٍم. يكوَن شاِخصاً إال يف ثالثٍ 

، إنَّ ِمن التُّقى َأن ال تُرضَي أحدًا بسخِط هللِا عزَّ وجلَّ، وال حَتمَدنَّ أحدًا على ما آاتَك هللاُ، وال تلوَمنَّ أ حدًا على ما مل  اي عليُّ
ه حرُص حريٍص وال يردُّه كرُه كارٍِه، وإنَّ هللَا عزَّ وجلَّ حبكِمِه وقضائِِه جعَل يؤِتَك هللاُ عزَّ وجلَّ ِمن فضِلِه، فإنَّ الرزَق ال ُيرُّ 

 الرزَق والفرَج يف الَيقنِي والرِّضى، وجعَل اهلمَّ واحلزَن يف الشكِّ والسخِط.
، ال فقَر أشدُّ ِمن اجلهِل، وال ماَل أعوُد ِمن العقِل، وال وحدَة َأوحُش ِمن العجِب، وال مُ  صاهرَة َأوثُق ِمن املشاورِة،  اي عليُّ

، وال حسَب كُحسِن اخللِق، وال عبادَة كالتفكِر.  وال عقَل كالتدبرِي، وال ورَع كالكفِّ
، وآفُة اجلماِل اخلُيالُء، وآفُة احلسِب الفخُر. ، آفُة احلديِث الكذُب، وآفُة الشجاعِة الَبغُي، وآفُة السماحِة املَنُّ  اي عليُّ

، إذا رأيتَ  َرَك منازَل، وجعَلَك آيًة للعاَلمنَي، يُباهي هللاُ  اي عليُّ ْ ثالاثً وُقل: احلمُد هلِل الذي خَلَقين وخلَقَك، وقدَّ  اهلالَل فكربِّ
 بَك املالئكَة. 

ْن ُخُلقي.  ْنَت َخْلقي حسِّ ْ ثالاثً وُقل: اللهمَّ كما حسَّ ، إذا نظرَت يف املرآِة فكربِّ  اي عليُّ
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، إذا هاَلَك أمرٌ   فُقل: اللهمَّ إيّنِ أسأُلَك حبقِّ حممٍد وآِل حممٍد«. اي عليُّ
، إنَّ  37قلُت: اي رسوَل هللِا، }فَ تَ َلقَّى آَدُم ِمْن رَبِِّه َكِلَماٍت{ ]البقرة:   [ اآلية ما هذه الكلماُت اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »اي عليُّ
 اَن، وأهبَط إبليَس ببيساَن، ومل يكْن يف اجلنِة شيءٌ هللَا أهبَط آدَم ابهلنِد، وأهبَط حواَء جبدَة، وأهبَط احليَة ِبصبه

لَّ أحسُن ِمن احليِة والطاووِس، وكاَن للحيِة قوائُم كقوائم البعرِي فدخَل إبليُس يف جوِفها فغرَّ آدَم وخَدَعه، فغضَب هللاُ عزَّ وج
وجعلُتِك مَتشنَي على بطِنِك، ال رحَم هللاُ َمن رمَحِك، وغضَب  على احليِة فأَلقى عنها القوائَم وقاَل: جعلُت رزَقِك يف الرتاِب،  

 على الطاووِس إذ كاَن دلياًل إلبليَس على الشجرِة، فمسَح هللاُ ِمنه صورَة رجليِه. 
 تعاىل جربيَل  فمكَث آدُم عليه السالُم ابهلنِد ِمئَة سنٍة ال يرَفُع رأَسه إىل السماِء واضعاً يَده على رأِسِه ِمئَة سنٍة، فبعَث هللاُ 

كيت؟ َأمل  عليه السالُم فقاَل: اي آدُم، إنَّ هللَا يقرؤَك السالَم ويقوُل لَك: اي آدُم، َأمل أنفْخ فيَك ِمن ُروحي؟ أمَل ُأسِجْد لَك مالئِ 
بكاِء وقد َخرجُت ِمن ِجواِر ربِّ ُأسِكْنَك جنَّيت؟ َأمل ُأزوِّْجَك حواَء َأَميت؟ فما هذا البكاُء؟ قاَل آدُم: اي جربيُل، ما مينَ ُعين ِمن ال

ال إلَه إال  عزَّ وجلَّ، قاَل جربيُل عليه السالُم: اي آدُم، ادُع هبِذِه الكلماِت فإنَّ هللَا عزَّ وجلَّ قابٌل توبَتَك، قاَل آدُم: سبحاَنكَ 
 . أنَت، عملُت سوءًا وظلُمت نَفسي فاغفْر يل« 

 بل موضوع[.   إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بِن العباِس: »احَفظ هللَا َيفْظَك،   -  4583
دِة، وإذا سألَت فاسأَل هللَا، وإذا استعنَت فاستعِ   ابهلِل، َجفَّ نْ احَفظ هللَا جَتْدُه أماَمَك، تعرَّْف إىل هللِا يف الرَّخاِء يعرْفَك يف الشِّ

عوا أن  القلُم مبا هو كائٌن إىل يوِم القيامِة، فلو جهَد اخلالِئُق َأن ينفعوَك بشيٍء مل يكتُ ْبه هللاُ لَك مل يَقِدروا عليِه، ولو اجَتمَ 
ن مل تستطْع فإنَّ يف الصرِب  َيضرُّوَك بشيٍء مل يكتْبُه هللاُ عليَك مل يَقِدروا، فإِن استطعَت َأن تعمَل هلِل ابلرِّضا ابلنفِس فاعمْل، وإِ 

 . على ما تكَرُه خريًا كثريًا، واعلْم أنَّ النصَر مع الصرِب، وأنَّ الفرَج مع الكرِب، وأنَّ مع الُعسِر ُيسرًا«
 متروك.  نعبد الرحممحمد بن عثمان بن أبي شيبة متكلم فيه، وعنبسة بن  # اإليماء:

 
نيا ُدوٌل، ما كاَن ِمنها لَك َأاتَك   -  4584 عن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الدُّ

 قرَّْت  على َضعِفَك، وما كاَن ِمنها عليَك مل تدفَ ْعُه بقوِتَك، وَمن انقَطَع رجاُؤه مما فاَت اسرتاَح بدنُُه، وَمن رضَي مبا رزَقُه هللاُ 
 . ه«عينُ 

 فيه مجاهيل[. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

عن عليٍّ قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »يقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: َعبدي ما تُنِصُفين، أحَتَبَُّب إليَك   -  4585
قبيٍح،  وٍم بعمٍل ابلنِّعِم وتَ َتَمقَُّت إيلَّ ابملَعاصي، َخريي عليَك ُمنزٌل وشرَُّك إيلَّ صاعٌد، وال يزاُل مَلٌك كرمٌي أْيتيين ِمنَك يف كلِّ ي

 . َعبدي لو مسعَت وصَفَك ِمن غرِيَك وأَنَت ال َتدري َمن املوصوُف لتسارَْعَت إىل َمقِتِه«
 عبد السالم أبو الصلت الهروي يحدث بالمناكير. وفي اإلسناد من لم أعرفه.  # اإليماء:
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عن عليٍّ عليه السالُم، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »يقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: ما ِمن خملوٍق يعتصُم مبخلوٍق ُدوين  -  4586

  إال َقطعُت أسباَب السمواِت وأسباَب األرِض من ُدونِه، فإْن سأََلين مل ُأعِطِه، وإْن َدعاين مل ُأجْبُه، وما ِمن خملوٍق يعتصُم ب 
 . ضمنت السموات واألرض ِرزَقه، فإْن َدعاين َأجبُته، وإن سأََلين أعطيُته، وِإن استغَفَرين َغفرُت له« دوَن خَلقي إال

 محمد بن عبد هللا أبو المفضل الشيباني قال الخطيب: كان يضع األحاديث للرافضة.  # اإليماء:
 

وال عمَل إال بنيٍة، وال نيَة   م: »ال قوَل إال بعمٍل،عن عليِّ بِن أب طالٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسل -  4587
نِة«.   إال إبصابِة السُّ

 هذا حديث غريب منكر، وإسناده منقطع كما ترى .: (71/ 1المعجم الكبير ) قال الذهبي في  #
 

عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »التوحيُد مثُن اجلنِة،   -  4588
 . واحلمُد هلِل وفاُء شكِر كلِّ نعمٍة، وخشيُة هللِا مفتاُح كلِّ حكمٍة، واإلخالُص ِمالُك كلِّ طاعٍة«

 الشيباني قال الخطيب: كان يضع األحاديث للرافضة. محمد بن عبد هللا أبو المفضل  # اإليماء:
 

، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َدَعا َنيبٌّ مرًة على قوِمِه، فقيَل له: يسلُط عليهم عدوًا ِمن   -  4590 عن عليٍّ
ُق القلَب، ويُقلُّ العدَد، فأرسَل عليهم  غريِهم؟ فقاَل: ال، فقيَل: اجلوَع؟ فقاَل: ال، فقيَل: فما تُريُد؟ قاَل: مواتً َذفيفاً، َير 

 .الطُّوفان«
 مقدام بن داود تكلموا فيه، وروح بن مسافر متروك، وعمارة بن عبد قال أبو حاتم: شيخ مجهول ال يحتج بحديثه. # اإليماء: 

 ( من وجه آخر عن علي موقوفًا.1817/ 2131(، واإلتحاف )3471وهو في المطالب )
 

ه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »بُعثُت بنَي جاِهليتنِي، أُلْخرامها شرٌّ ِمن  عن عليٍّ علي -  4592
 . ُأوالمُها«

 اتهمه الدارقطني.  حصين بن مخارق  # اإليماء:
 

عن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أَيُسرَك َأن تكوَن يف اجلنِة؟ إنَّ قوماً ما ينَتِحلوَن ُحبََّك هلم   -  4594
م ُمشرِكوَن«.  نَ بَ ٌز يقاُل هلم الرَّاِفَضُة، يقرُؤوَن القرآَن ال ُُياِوُز َتراِقَيهم، فإْن أدركَتهم فجاِهْدهم فإهنَّ

 . اَن: ِإن سرََّك َأن تكوَن ِمن أهِل اجلنِة فإنَّ قوماً ..ويف روايِة ابِن بشر 
  يدرى من هو كأبيه، وأتى بخبر منكر، قاله الذهبي في أبو جناب الكلبي ضعيف. وأبو سليمان الهمذاني عن أبيه عن علي ال # اإليماء:
 (. 533/ 4الميزان ) 
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، َأال أدُّلَك على عمٍل  عن عليِّ بِن أب طالٍب رضي هللاُ عنه قاَل:  -  4595 قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي عليُّ

  إذا عملَتُه كنَت ِمن أهِل اجلنِة وأنَت ِمن أهِل اجلنِة؟« قلُت: بَلى اي رسوَل هللِا، قاَل: »إنَّه سيكوُن بَعدي انٌس ينَتِحلونَ 
م َيشُتمو   .َن أاب بكٍر وعمَر«مودَّتَنا مارقٌة َيكذبوَن َعلينا، وآيُة ذِلَك أهنَّ

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

عن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما َأخاُف على أُميت فتنًة َأخوَف عليها ِمن النساِء   -  4596
 .واخلمِر«

 : ضعيف.(6052( )3885الضعيفة ) # السلسلة
 

عن عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ ِمن اقرتاِب الساعِة إذا رأيُتم   -  4597
وا  اهلَوى، وابعُ  الناَس َأماتوا الصالَة، وَأضاعوا األمانَة، واستحلُّوا الكبائَر، وَأكلوا الرِّاب، وَأخذوا الرِّشا، وشيَّدوا البناَء، واتَّبعوا 

نيا، واُتَذوا القرآَن مزامرَي، واُتَذوا جلوَد السباِع صفوفاً، واملساجَد طرقاً، واحلريَر لباساً، وكثَر اجلَوُر،  يَن ابلدُّ وَفشا الزِّان،   الدِّ
راُء كذبٌة، وأُمناُء خونٌة،  وهَتاونوا ابلطالِق، وائُتِمَن اخلائُن، وُخوَِّن األمنُي، وصاَر املطُر قيظاً، والولُد غيظاً، وأُمراُء فجرٌة، وُوز 

وُعرفاُء ظلمٌة، وقلَّت العلماُء، وكثُرت املصاحُف والُقراُء، وقلَّت الفقهاُء، وُحلِّيت املصاحُف، وزُخرَفت املساجُد، وُطّوِلت  
الشهوُر،  ونَقصت  املنائُر، وَفسدت القلوُب، واُتَذوا القياَن، واسُتحلَّت املعازُف، وُشربت اخلموُر، وُعطلت احلدوُد،

 ونُقضت املواثيُق.
ُل ِمن  وشارَكت املرأُة زوَجها، وركَب النساُء الرباذيَن، وتشبَّهَن النساُء ابلرجاِل والرجاُل ابلنساِء، وُحلَف بغرِي هللِا، وشهَد الرج

وَأقصى َأابُه، وصاَرت اإلمارُة مواريَث،   غرِي َأن ُيستشَهَد، وكاَنت الزكاُة َمغرماً، واألمانُة َمغنماً، وأطاَع الرجُل امرأَته وعقَّ أُمَّه
َرُط، وَصعدت احلمالُن املنابَر، ولبَس الرجاُل التيجانَ  ،  وسبَّ آِخُر هذه األمِة أوهلا، وُأكرَِم الرجُل اتقاَء شّرِه، وكثُرت الشُّ

 وُضيِّقت الطرقاُت، وشيَد البناُء، واسَتغىن الرجاُل ابلرجاِل، واسَتغىن النساُء ابلنساِء. 
َل  وصارْت ِخالفُتكم يف ِصبياِنكم، وكثَر خطباُء منابرِكم، ورََكَن علماؤُكم إىل ُوالِتكم فَأحلُّوا هلم احلراَم وحرَّموا عليهم احلال

 يف  وَأفتوهم مبا َيشتهوَن، وتعلََّم علماؤُكم العلَم لَيجِلبوا به داننريَكم ودرامِهَكم، واُتذُُت القرآَن جتارًة، وضيَّعُتم حقَّ هللاِ 
أمواِلكم، وصارْت أمواُلكم عنَد ِشرارِكم، وقطعُتم أرحاَمكم، وشربُتم اخلموَر يف اَنديكم، ولعبُتم ابملَيسِر، وَضربُتم ابلكرِب  

وصاَر   م،واملعازِف واملزامرِي، ومنعُتم حَماوَُيكم زكاَتكم ورأيُتموها َمغرماً، وقُتَل الربيُء ليغتَظ العامُة بقتِلِه، واختلفْت َأهواؤُك
 .العطاُء يف العبيِد والسقاِط، وطُفِّفت املكايُل واملوازيُن، وولَّيُتم أمرَكم السفهاَء«

 خالد بن حيان صدوق يخطئ، ومكحول لم يدرك عليًا.  # اإليماء:
 

عن عليٍّ قاَل: صلَّى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوماً بَغلٍس، فقاَل له رجٌل: اي رسوَل هللِا، َمَت الساعُة؟ قاَل:   -  4598
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هَتا«، فجلَس حَت إذا أسَفَر ونوََّر قاَل: »َمن السائُل عن الساعِة؟« فَجثى لرُكبتيِه فقاَل: َأان اي رسوَل   هللِا، »ما َأعددت هلا ُعدَّ
جِل للُكتِب« ثالاثً، مث  فإذا ه و عمُر بُن اخلطاِب، فنَظَر إىل السماِء فقاَل: »تبارَك خالُقها ورافُعها وابنِيها وطاِويها كطيِّ السِّ

جِل للكتِب« ثالاثً، فقاَل: »ذاَك اي عمُر عنَد   نظَر إىل األرِض فقاَل: »تبارَك خالُقها وداِحيها وداِمُسها وطاِويها كطيِّ السِّ
 ئمِة، وتكذيٍب ابلقدِر، وإمياٍن ابلنُّجوِم، وهم قوٌم يتخُذوَن األمانَة َمغنماً، والصدقَة َمغرماً، واخلالفَة ُملكاً، والفاحشةَ حيِف األَ 

 زايدًة«. 
قاَل رجٌل: اي رسوَل هللِا مََت   ( عن اإلمام أب احلسني زيد بن علي عليهما السالم قال:258/  2أمايل الشجري )  ويف رواية

؟ فزبَ َره رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، حَت إذا صلَّى الفجَر رفَع رأَسه إىل السماِء فقاَل: »تَبارَك خاِلُقها وراِفُعها  الساعةُ 
ِل وُمبدهُلا وطاِويها كطيِّ السجِل للكتاِب«، مث نَظَر إىل األرِض فقاَل: »تبارَك خاِلُقها وواِضُعها وُمبدهُلا وطاِويها كطيِّ السج

 ، أيَن السائُل عن الساعِة؟« فَجثا الرجُل على رُكبتيِه ِمن آِخِر القوِم، فإذا هو عمُر بُن اخلطاِب. للكتابِ 
فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عنَد ذلَك حيُف األَئمِة، وتكذيٌب القدِر، وإمياٌن ابلنجوِم، وقوٌم يَتخذوَن األمانَة  

عن الفاحشِة زايرًة، فقاَل: لقد سألُته عنها فزَعَم أنَّه كاَن سأَل أابُه عنها،   فسأَله  - زايرًة،  َمغنماً، والزكاَة َمغرماً، والفاحشةَ 
نْع فقاَل: لقد سألُت َأب عنها فقاَل: الرَّجالِن ِمن أهِل الفسِق يضُع أحُدمها لصاحِبِه طعاماً وشراابً وأيتيِه ابملرأِة ويقوُل: اص

 ، هلكْت أُميت اي ابَن اخلطاِب«. -على ذلَك يل كما صنعُت لَك، فَيتزاَوروَن  
 

، كيَف أنَت إذا زهَد الناُس يف اآلخرِة  -  4599 عن عليٍّ رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي عليُّ
ا، وَأحبُّوا املاَل ُحباً مجاً، واُتَذوا دينَ  نيا، وَأكلوا الرتاَث أكاًل َلمَّ  هللِا َدَغاًل، وماَل هللِا ُدواًل؟« قاَل: قلُت:  ورَغبوا يف الدُّ

نيا وبَلواها حَت َأحلَق بَك ِإن شاءَ  هللاُ تعاىل،   أَترُكهم وما اخَتاروا وَأختاُر هللَا ورسوَله والداَر اآلِخرَة، وَأصرُب على ُمصيباِت الدُّ
 . قاَل: »صدقَت، اللهمَّ افعْل ذلَك به«

 تالف[.هذا إسناد ] # اإليماء:
 

عن عليٍّ عليه السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أَييت على الناِس زماٌن يكثُ ُر فيه الظلُم ِمن   -  4600
مما يَرى ِمن اجلوِر وال يكوُن مغيٌث على َتغيريِِه، فاصرِبوا حَت   -يَعين املؤمَن  -ُوالهِتم حَت يكاد املوُت َأن يصدَِّع َمرارَُه  

 .سرتيَح بَ رٌّ أو ُيسرتاَح ِمن فاجٍر«يَ 
 موسى بن إبراهيم المروزي متروك. # اإليماء:

 
، وعن أنِس بِن مالٍك: ملَّا ُأسرَى ابلنيبِّ صلى هللا عليه وسلم أبصَر هنراً ابجلنِة، قيَل: »هذا الكوثُر«،   -  4601 عن عليٍّ

ُث به الناَس، قاَل: فقاَل منافٌق لصاحٍب له: نسأَلُه فوهللِا ما رأَينا هنراً إال على شطِّه نباٌت، فما نَبُته؟ قاَل:   فأصبَح َيدِّ
والزمرُد،«  »قضباُن الذهِب الرطِب، ُمستغلقٌة عليه ُتظلُّه«، قاَل: إانَّ مل نَ َر نبااتً إال وله مثٌر، فما مثُره؟ قاَل: »الياقوُت واللؤلُؤ 

أَتُُه؟ قاَل: »املسُك اأَلذفَ ُر«، قاَل: فإانَّ مل نَ َر هنراً قطُّ إال َُيري على َرضراٍض، فما  قاَل: فإانَّ مل نَر هنراً إال له مَحََأٌة، فما محََ 
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 . َرْضَراُضه؟ قاَل: »جناِدُب اللؤلِؤ والياقوِت والزمرِد«، يقوُل املنافُق لصاحِبِه: وهللِا لكأانَّ مل ُنسلْم إال اآلنَ 
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
ذوا ابهلِل ِمن ُجبِّ احلََزِن أو وادي  عن  -  4602 عليٍّ رضواُن هللا عليه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »تعوَّ

ُذ ِمنه جهنُم كلَّ يوٍم َسبع نَي مرًة، ُأِعدَّ  احلََزِن«، قيَل: اي رسوَل هللِا، وما ُجبُّ احلََزِن أو َوادي احلََزِن؟ قاَل: »واٍد يف جهنَم تعوَّ
 راِء املُرائنَي، وإنَّ ِمن ِشراِر الُقراِء الذي يَزوُر األُمراَء«. للقُ 

طرقه ال يتهيأ   (: الداهري ليس بشيء والحديث حكم عليه ابن الجوزي بالوضع، والصواب أنه ضعيف، فبعض1768)  # الروض البسام
 (.5024وأورده األلباني في الضعيفة ) الحكم عليها بالوضع.

 
 عمارِ بنِ ياسر [ مسندُ  278] 

لميَّ وكتَب َله: »بسِم هللِا الرمحِن   -  4607 عن عماِر بِن ايسٍر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أقَطَع سلمَة بَن مالٍك السُّ
، وَمن  َأعطى حممٌد رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم سلمَة بَن مالٍك، َأعطاُه ما بنَي احلناظِل إىل ذاِت األساودِ  الرحيِم، هذا ما 

 . حاقَّه فهو ُمبطٌل، وحقُّه حقٌّ« 
 ابن أقيصر وأبو عبيدة بن محمد لم أجد لهما ترجمة، ومحمد بن عمار بن ياسر لم يوثقه غير ابن حبان.  # اإليماء:

 
عن عماٍر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن أحبَّ أْن يسمَع القرآَن غضَّاً َغضاً كما أُنزَل فليسَمْعُه   -  4614

 . ِمن ابِن مسعوٍد«
 (. 2301إسماعيل بن صخر ومحمد بن عمار لم يوثقهما غير ابن حبان. والحديث صحيح بشواهده، انظر الصحيحة )  # اإليماء:

 
 عُمارة بنِ حَزْنِ بنِ شَيطان    [ مسندُ 280]   

يطاِن قاَل: كانْت لنا َحرٌَّة يقاُل هلا: َحرَُّة احلداثِن، وكاَن إذا كاَن الليُل فهي انٌر   -  4618 عن ُعمارَة بِن َحْزِن بِن الشَّ
بُن تشتعُل، وإذا كاَن النهاُر فهي دخاٌن يسطُع، وكانْت طيُِّئ تُغشي إبَلها بضوِء تلَك الناِر ِمن مسريِة سبِع لياٍل، فَأاتان خالُد 

من ُمريطََة فقاَل: إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ أمَرين َأن ُأطفئ عنكم هذه الناَر، فليقْم معي ِمنكم ِمن كلِّ بطٍن رجٌل، فقاَم َمعه   سنانٍ 
  عشرُة رجاٍل، وكنُت أحَدهم، حَت أَتى الَقليَب، فخرَج ِمنه ُعنٌق ِمن الناِر مث استداَر َعلينا حَت ِصْران يف مثِل كفِة امليزاِن،

نا نتَّقيها ابلِعصيِّ حَت احرتَقْت، مث ابلنعاِل حَت احرتَقْت، مث ابلعمائِم حَت احرتَقْت، فُقلنا له: اي خالُد أي أهَلْكتنا،  فجَعلْ 
ا مأمورٌة وإيّنِ مأموٌر، مث جعَل يضرهُبا بعصاُه وهو يقوُل: َبدًا َبدًا، كلُّ حقٍّ هلِل مؤدَّى، أان عبد هللا األَ  لم  على، ف قاَل: كال إهنَّ

 يزْل يضرهُبا حَت ردَّها إىل الَقليِب.
نطُفاِن مث تقدَم خلَفها وعليه َقميصاِن له أبيضاِن، فأبطَأ علينا، فقاَل ابُن عمٍّ له: ال خيرُج ِمنها أبدًا، مث خرَج علينا وَقميصاُه يَ 

 ابُن راعيِة امِلعزى أيّنِ ال أخرُج ِمنها أبدًا، قاَل:  عرقاً وهو يقوُل: َبداً َبدًا، كلُّ حقٍّ هو هلِل مؤدَّى، َأان عبد هللا اأَلعلى، زعمَ 
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ها   فأهُل ذلَك البيِت يُدعوَن ابن راعيِة امِلعزى إىل اليوِم، فُقلنا له: اي خالُد، ما الذي رأيَت؟ قاَل: رأيُت ُأخرى حَتشُّ
أعاجيِبِه أنَّه وقَف علينا فقاَل: امُضوا َمعي،   قاَل: وكاَن ِمن فشَدخُتهنَّ وقد طفأهُتا عنكم، وكانْت تضرُّان يف الَكإل واملَرعى.

فمَضينا معه، حَت أَتى مكاانً ِمن األرِض فقاَل: احِفروا، فاحتَفروا، فأَبداان عن صخرٍة فيها كتاٌب قد زُبَر زبرًا وُحفَر حفرًا:  
ا، فكانْت إذا نزلْت بنا شدٌة أَبدأان عنها فتكشَف »هللاُ أحٌد، هللاُ الصمُد، مل يلْد ومل يولْد، ومل يكْن له ُكفوًا أحٌد«، فاحتَمْلناه

 عنَّا، وُكنا إذا قحَط بنا املطُر جلَّلها ثوابً مث قاَم ُيصلي ويَدعو فتمطُر، حَت إذا َروينا كشَف الثوَب فُيمسُك املطُر. 
ِة، ولن ُيصيَب املَوىل معه َتِضرٌَّة، ولن َتروا ما  وكاَن ِمن أعاجيِبِه أنَّه قاَل: إنَّ امرَأيت حامٌل بغالٍم وامسُه مرُة، وهو ُأحيمُر كالدر 

 األبرَت  داَم فيكم معرًَّة، مث قاَل: إيّنِ ميٌت إىل سبٍع فادِفنوين يف هذه اأَلكمِة، مث اخُرجوا إىل َقربي بعَد اثلثٍة، فإذا رأيُتم العريَ 
يكوُن حَت تقوَم الساعُة، فخَرجوا بعَد اثلثٍة إىل قربِِه فإذا يطوُف حوَل َقربي ويسوُف مبنخرِِه فانِبشوين جَتدوين حّياً ُأخربكم مبا 

ه فُتعريان  حنُن ابلعرِي األبرِت يطوُف حوَل قربِِه ويسوُف مبنخرِِه، فأرْدان َأن ننبَشه فمنَعَنا قوُمه ِمن ذلَك وقالوا: ال ندُعكم تَنبشونَ 
 به العرُب.

ا بعَث هللاُ حممدًا عليه السالُم أَتته حمُ  يَّاُة بنُت خالٍد فانتسبْت له، فبسَط هلا رداَءه وَأجلَسها عليه، وقاَل: »بنُت َأخي،  فلمَّ
 . نيبٌّ ضيَّعه قوُمه«

/  1وقال األلباني في الضعيفة ) ( وقال: وفي إسناد حديثه نظر.712 - 711/  2أخرجه الخطيب في تلخيص المتشابه )# اإليماء:  
 . (: ولعل وجهه أن فيه جماعة لم أعرفهم450

 
 [ مسندُ عمَر بنِ اخلطابِ 281] 

عن جابِر بِن عبد هللا، عن عمَر بِن اخلطاِب رضَي هللاُ عنه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم أمَرُه َأن يُنادَي يف  -  4620
   . الناِس: »َمن شهَد َأن ال إلَه إال هللاُ دخَل اجلنَة«

 إسناده ضعيف. # اإليماء: 
 

عن عمَر بِن اخلطاِب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »بُعثُت داعياً وُمبلِّغاً، وليَس إيلَّ ِمن اهلُدى   -  4623
 . شيٌء، وُخلَق إبليُس ُمزيِّناً، وليَس إليِه ِمن الضاللِة شيٌء«

 : موضوع.(2249الضعيفة ) # السلسلة
 

عن عمَر بِن اخلطاِب، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم بعَث رجاًل يف حاجٍة، فجاَءُه مبا يسرُُّه، قاَل: »سْل«، قاَل:   -  4626
 . أسأُلَك اجلنَة، قاَل: »إذا سأَْلتين اجلنَة فَأِعين َعليها بكثرِة السجوِد«

 عيسى بن ميمون ضعيف الحديث[. ]  # اإليماء:
 

ا  -  4627 عن عمَر بِن اخلطاِب رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن فاتَ ْته صالُة العصِر فكأمنَّ
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 .ُوتَِر أهُله ومالُه«
 إسناده ضعيف .... والحديث صحيح من وجه آخر[. ] # اإليماء:

 
ُث ِبه عن عن احلكِم قاَل: رأيُت طاووساً كربََّ فرفَع يديِه حذَو َمنكِ  -  4629 بيه، فسألُت رجاًل ِمن أصحاِبِه فقاَل: إنَّه َُيدِّ

 ابِن عمَر، عن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم. 
 ( من حديث شعبة، عن الحكم، عن طاوس، عن ابن عمر مرفوعًا، ليس فيه: عن عمر 44/ 2هو في مسند أحمد )# اإليماء: 

 
 . عن عمَر قاَل: ما قَنَت رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إال أْن َيستنِصرَ  -  4630

 الدمشقي متهم. نعبد الرحميحيى بن   # اإليماء:
 

جلَس يف الصالِة يضُع ِمرفَقه يف أصِل فخِذِه، ويعقُد ُعقدًة   إذاعن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن  -  4631
 . بيِده، وُيشرُي ِبصبِعهِ 

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

عن ابِن أب عبلَة قاَل: قدَم عمُر بُن اخلطاِب بيَت املقدِس وعسَكَر يف طوِر زَيتا، مث احندَر فدَخَل ِمن ابِب النيبِّ   -  4632
ا اسَتوى يف املسجِد نَظَر مييناً وَشااًل، مث قاَل: هذا َوالذي ال إلَه إال ُهو مسجُد سليماَن بِن داودَ    صلى هللا عليه وسلم، فلمَّ

رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه ُأسرَي ِبه إليه، مث أَتى غربَّ املسجِد مث قاَل: ُجعَل مسجُد املسلمنَي ههنا    الذي أخرَبان
 . ُمصلَّى ُيصلُّون فيهِ 

 ]في إسناده من هو متكلم فيه[. # اإليماء:  
 

: »صالُة املُسافِر رَكعتاِن حَت َيؤوَب إىل  عن عمَر بِن اخلطاِب رضَي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قالَ  -  4633
 . أهِلِه أو ميوَت«

 ضعيف جدًا.  (: 3775الضعيفة ) # السلسلة
 

عن عمَر بِن اخلطاِب رضَي هللاُ عنه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َلِسْقٌط أُقدُمه بنَي َيديَّ أحبُّ إيلَّ   -  4634
 . ِمن فارٍس ُأخلُِّفه َورائي«

 : ضعيف.(4307الضعيفة ) # السلسلة 
 

 . ربعاً عن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كربََّ على النَّجاشيِّ أ -  4635
الجامع   المدني الليثي ضعيف، والحديث محفوظ من رواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، انظر المسند زعبد العزي عبد هللا بن # اإليماء: 

 (.363/  9(، وعلل الدارقطني )13247)
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 عن عمَر قاَل: كلُّ ذلَك قْد كاَن أربعاً ومخساً، فاجتَمْعنا على أربٍع، التكبرَي على اجلنازِة.  -  4636

ان مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم على اجلنائِز أربعاً ومخساً  : كربَّ  . ويف روايِة أب الفضِل الزُّهريِّ
 حسن لغيره[. # اإليماء: ]

 
عن جابٍر، عن عمَر بِن اخلطاِب قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، رأيُت فالانً وفالانً يُثنياِن عليَك وَيشُكراِنَك، قاَل:   -  4640

 . »نَعم، َأعطيُتهما ِدينارَيِن، ولكن فالن وفالن َأعطيُتهما عشرَة داننرَي فَما َشَكرا وال أَثنيا«
   .(235أخرجه البزار )# اإليماء: 

 
عن عمَر بِن اخلطاِب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليَس امِلسكنُي الذي َتردُّه األكلَة واأَلكلتاِن،   -  4641

 واللُّقمُة واللُّقمتاِن«. 
ا هو َرْضٌف ِمن الناِر يتلهُبُه، فَمن شاَء ف لُيقلَّ، وَمن شاَء زاَدين ابُن ُجوصا عن هذا الشيِخ: »وَمن سأَل الناَس لِيثرَي ماَلُه فإمنَّ

 . فلُيكثْر« 
 (: وإسناده واه. 534)  # الروض البسام 

 
عن عمَر بِن اخلطاِب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن حجَّ مباٍل حراٍم فقاَل: لَبيَك اللهمَّ لَبيَك،   -  4645

َك َمردوٌد ع  . ليَك«قاَل هللاُ عزَّ وجلَّ َله: ال لَبيَك وال َسعديَك، وحجُّ
 : ضعيف.(1433( )1091الضعيفة ) # السلسلة

 
عن عمرِي بِن األسوِد، أنَّه سأَل عمَر بَن اخلطاِب رضَي هللاُ عنه: ِمن أَين ُأهلُّ؟ قاَل: ِمن حيُث أهلَّ رسوُل هللِا   -  4646

 . صلى هللا عليه وسلم، ِمن ذي احلُليفةِ 
 . ]في شيخ المصنف ووالده كالم[# اإليماء:  

 
  ُُيدي ِمنه، وإنَّ ِمنهنَّ لُغاًل ال عن عمَر، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل عن النساِء: »إنَّ ِمنهنَّ لغُنماً ال  -  4647

 يُفدى ِمنه «. 
 

، ووالؤُ  -  4650 ُه لَك،  عن أب مجيلَة أنَّ أهَلُه التَقطوا َمنبوذًا، فجاَء ِبه إىل عمَر، فقاَل َله عمُر رضَي هللاُ عنه: هو حرٌّ
لى هللا  ونفقُتُه َعلينا ِمن بيِت املاِل، فقاَل: اي أمرَي املُؤمننِي، آهلِل الذي ال إلَه إال ُهو لَسمعَت هذا احلديَث ِمن رسوِل هللِا ص

 ال إلَه إال هو، حَت استحَلَفه ثالاثً وهو َيِلُف.  الذيعليه وسلم؟ قاَل: إي وهللِا 
 . ( موقوفاً 171 -  170/ 4(، والمجمع )738/ 2(، والموطأ )16182)في المصنف  هو# اإليماء: 
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 . عن عمَر، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الولُد للفراِش، وللعاِهِر احلجُر« -  4652

 عبد هللا بن مسعود، وأبي أمامة.  ، والمتن ثابت من حديث أبي هريرة، و ضعيف اإلسناد من هذا الوجه# 
 

 .عن عمَر بِن اخلطاِب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »نِعَم اإلداُم اخللُّ« -  4653
ترجمة   جرحًا أو تعديال، ومحمد بن هاشم وأبوه لم أقف على -يعني ابن عساكر  -(: شيخ تمام لم يحك فيه  969)  # الروض البسام 

 لهما.
 

 . عن عمَر بِن اخلطاِب، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم هَنى عن َمياثِِر األرجواِن، وعن التَّختِم ابلذهبِ  -  4656
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
عن سليِم بِن عامٍر قاَل: رأيُت أاب بكٍر الصديَق يُغرُي ابحلناِء والَكتِم، ورأيُت عمَر ال يُغرُي بشيٍء، وقاَل عمُر:   -  4660

عُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن شاَب شيبًة يف اإلسالِم َفهي نوٌر َله يوَم القيامِة«. فما ُأحبُّ َأن ُأغرَي  مس
 نُوري.

جريِّ خُمتصرٌة: »َمن شاَب شيبًة يف سبيِل هللِا كانْت َله نورًا يوَم القيامِة«  . وروايُة الشَّ
   .طريق الهيثم بن خارجة ( من2983صححه ابن حبان ) # اإليماء:  

 
عن عمَر بِن اخلطاِب، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ثالثٌة يَفرُح هلنَّ اجلسُد ويَربو عليِه: الطيُب ولبوُس  -  4661

 .وشربُة العسِل« -ُأراُه قاَل: اللني   - الثوِب 
 : موضوع.(138الضعيفة ) # السلسلة

 
 صلى هللا عليه وسلم: »أحبُّ بُيوِتكم إىل هللِا عزَّ وجلَّ عن عمَر بِن اخلطاِب رضَي هللاُ َعنه قاَل: قاَل رسوُل هللاِ  -  4663

 بيٌت فيِه يَتيٌم ُمكرٌم«. 
 . ولفُظ ابِن ِبشراَن: »خرُي بُيوِتكم بيٌت فيِه يَتيٌم ُمكرٌم«

  ضعيف جدًا. (: 1636الضعيفة ) # السلسلة
 

عن سعيِد بِن املسيِب، عن عمَر بِن اخلطاِب رضَي هللاُ َعنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:   -  4664
 . »املُستشاُر ُمؤمتٌن، واملُسلُم أخو املسلِم ال يَعيُبُه وال خَيونُُه«

 يضعف، وشيخه داود بن سليمان لم أميزه، وفي رواية سعيد عن عمر خالف.  زعبد العزي سويد بن # اإليماء: 
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عن هشاٍم قاَل: مسعُت عمَر بَن اخلطاِب يقوُل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »املُستشاُر   -  4665

 . ُمؤمتٌن«
 سلمة.، والمتن ثابت من حديث أبي هريرة، وأم ضعيف اإلسناد من هذا الوجه# 
 

عن عمَر بِن اخلطاِب أنَّه مرَّ على قوٍم يَرموَن َرشقاً، فقاَل: بئَسما رميُتم، َفقالوا: اي أمرَي املؤمننَي، إانَّ قوٌم   -  4667
: »رحَم ُمتعلِّمنَي، قاَل: وهللِا لَذنُبكم يف حَلِْنكم أشدُّ عليَّ ِمن َذنِبكم يف رَمِيكم، مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقولُ 

 . أصَلَح ِمن لسانِِه« هللاُ امرءاً 
  : موضوع.(2414الضعيفة ) # السلسلة

 
عن ابِن عمَر قاَل: جاَء رجٌل إىل عمَر بِن اخلطاِب فقاَل: إيّنِ كنُت يف موضِع َكذا وَكذا، فمَررُت مبقربٍة فخَرَج   -  4671

عليَّ ِمن قرٍب طالٌب ومطلوٌب، يف يِد الطالِب مطرقٌة أو مرزبٌة ِمن حديٍد، ويف عنِق املطلوِب سلسلٌة فضربَُه الطالُب على  
يف األرِض مث جنَم ِمن مكاٍن آخَر فعاَد شعُر رأِس الرجِل وحليته بعَد سواٍد أبيَض، فقاَل عمُر: هِلذا هَنى  رأِسِه مبطرقِتِه، فدَخَل 

 . الرجُل وحَدُه أو يَبيَت يف بيٍت وحِدهِ  رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أْن ُيساِفرَ 
 عنعن[. في إسناده محمد بن أبي السري وفيه كالم، والوليد مدلس وقد ] # اإليماء:

 
عن عمَر بِن اخلطاِب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا التَ َقى املسلماِن فَتَصاَفحا نزلْت عليِهما  -  4673

 .مئُة رمحٍة، للبادِئ ِمنهما تسعوَن وللُمصاِفِح عشرٌة«
 ضعيف جدًا.  (: 2385الضعيفة ) # السلسلة

 
عن عمَر رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: َمن شغَلُه ِذكري عن   -  4674

 . َمسأَليت أعطيُتُه أفضَل ما ُأعطي السائلنَي«
 : ضعيف.(1335الضعيفة ) # السلسلة

 
ا فرَغ مسَح هبما وجَههَ   -  4675  .عن عمَر قاَل: رأيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم عنَد أشجاِر الزيِت َيدعو بباطِن كفَّيِه، فلمَّ

 حماد بن عيسى ضعيف.  # اإليماء:
 

 وجلَّ،  عن عمَر بِن اخلطاِب قاَل: كنُت مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وَمعه أبو بكٍر وَمن شاَء هللاُ عزَّ  -  4676
فمرْران بعبد هللا بِن مسعوٍد وهو ُيصلِّي، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن هذا الذي يقرأُ؟« فقيَل له: هو عبد هللا 

 ابُن أُمِّ عبٍد، فقاَل: »إنَّ عبد هللا يقرأُ القرآَن َغّضاً كما أُنزَل«.
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بٌد على ربِّه ومحَده، مث سأَله فَأخفى املسألَة، وسأَله كأحسِن ما سأَل عبٌد ربَّه  فأَثىن عبد هللا على ربِّه ومحَد كأحسِن ما أَثىن ع
، ونعيماً ال ينفُد، ومرافقَة حممٍد صلى هللا عليه وسلم يف أعلى عِ  لِّينَي يف  عزَّ وجلَّ، مث قاَل: اللهمَّ إيّنِ أسأُلَك إمياانً ال يَرتدُّ

ره، فوجدُت أاب بكٍر قد  جنانِِه ِجناِن اخللِد، وقاَل رسوُل هللاِ   صلى هللا عليه وسلم: »سْل تُعطَْه، سْل تُعطَْه«، فانطلقُت ألُبشِّ
 .سبَقين، وكان سبَّاقاً ابخلرياِت رضي هللاُ عنه

 إسناده حسن[ # اإليماء: ]
 

عن عمَر قاَل: مسَع النيبُّ صلى هللا عليه وسلم رجاًل يقوُل: »اللهمَّ إيّنِ أعوُذ بَك ِمن َجهِد البالِء، وكثرِة العياِل،   -  4677
 . وقلِة الشيِء«

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

بَُه كاَن َله بكلِّ حرٍف أربعوَن عن عمَر بِن اخلطاِب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قرَأ القرآَن فَأعرَ   -  4678
  حسنًة، وَمن َأعرَب بعَضها وحَلَن يف بعٍض كاَن َله بكلِّ حرٍف عشروَن حسنًة، وَمن مل يُعرْب ِمنها شيئاً كاَن َله بكلِّ حرٍف عشرُ 

 . حسناٍت«
 : موضوع.(6582الضعيفة ) # السلسلة

 
 . [43عن عمَر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قرَأ: }وِمن ِعنِده علُم الكتاِب{ ]الرعد:  -  4681

 سليمان بن أرقم متروك.# اإليماء:  
 

  عن أب عثماَن النَّهديِّ قاَل: مسعُت عمَر بَن اخلطاِب رضي هللاُ عنه قرَأ على املنرِب: }مثَّ َأْورَثْ َنا اْلِكَتاَب الَِّذينَ  -  4682
ُهْم َساِبٌق اِبخْلَرْيَاِت إبِِْذِن ا ُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمن ْ ُهْم ظَاملٌ لِنَ ْفِسِه َوِمن ْ َنا ِمْن ِعَباِداَن َفِمن ْ [، مث قاَل: قاَل رسوُل  32{ ]فاطر: َّللَِّ اْصطََفي ْ

 . هللِا صلى هللا عليه وسلم: »سابُِقنا ساِبٌق، وُمقتصُدان انٍج، وظاِلُمنا َمغفوٌر له«
 ضعيف جدًا.  (: 3678الضعيفة ) # السلسلة 

 
شيطاِن ِمن ألِف َورٍِع  عن عمَر بِن اخلطاِب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الفقيَه أشدُّ على ال -  4683

 . وأَلِف جُمتهٍد وألِف ُمتعبٍد، فإنَّ طرَي اهلواِء ونيناَن البحاِر ُيصلُّون على ُمعلِِّم اخلرِي وُمتعلِِّمِه«
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
عن ُجبرِي بِن نُفرٍي، أنَّ رَجلنِي حَتاابَّ يف هللِا حبمَص يف خالفِة عمَر بِن اخلطاِب، فأرَسَل إليِهما فيَمن أرسَل إليِه ِمن    -  4684

أمرُي لَنا  أهِل محَص، وكاان قد اكتَ َتبا ِمن اليهوِد ملَء صفينٍة فَأخذاها َمعهما َيستفتياِن ِفيها أمرَي املؤمننَي ويَقوالِن: إْن َرضَيها  
ِب إانَّ  املؤمننَي،  أمرَي  اي  قاال:  املؤمننِي  أمرِي  على  قِدما  ا  فلمَّ رَفْضناها،  عنه  هَناان  وإْن  رغبًة،  فيها  ازَدْدان  أهُل املؤمننَي  فيها  رٍض 
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تُ  اكتتب ْ لعلَّكما  فقاَل:  نرتُُك؟  أم  ِمنه  فنأُخُذ  جلوُدان،  ِمنه  َتقشِعرُّ  ِمنهم كالماً  َنسمُع  وإانَّ  ال، الِكتابنِي،  قاال:  شيئاً؟  ِمنهم   م 
ثُكما، إيّنِ انطلقُت يف حياِة رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم حَت أَتيُت خيرَب، فوجدُت يَهودايً يقوُل قواًل فَأعَجبَ  ين، قاَل: سأحدِّ

عليَّ   مُيلي  فجَعَل  َجَذعٍة،  أو  ثنيٍة  ِبدمِي  فأتيُتُه  نَعم،  فقاَل:  تقوُل؟  مما  ُمكِتيب  أنَت  هل  يف فقلُت:  رغبًة  اأَلكرُِع  يف  حَت كتبُت 
اكتتَ ْبتَ  قاَل: »فلعلََّك  بعَدَك،  مثَلُه  أمسْع  مل  يقوُل قواًل  يهودايً  أَتيُت  إيّنِ  هللِا،  نيبَّ  اي  قلُت:  رجعُت  ا  فلمَّ فقلُت:    قوِلِه،  ِمنه؟« 

ا أرغُب عن املَشِي رجاَء أْن أكوَن جئُت نيبَّ هللاِ  نَعم، فقاَل: »ائِتين ِبه«، فانطلقتُ  ، فلمَّ  صلى هللا عليه وسلم ببعِض ما َُيبُّ
ُن، فِخْرُت ِمن الَفَرِق َفَما استط «، فقرأُت ساعًة، مث نظرُت إىل وجِهِه فإذا هو يَتلوَّ عُت أجيُز  أَتيُته ِبه قاَل: »اجلْس اقرْأُه عليَّ

ا رَأى الذي ب دفعُتُه إليه، مث جعَل يَتتبُعُه رمساً فَيمحو  ُه بريِقه وهو يقوُل: »ال تَتبعوا هؤالِء، قد َهوَّكوا وهَتَوَّكوا«، ِمنه حرفاً، فلمَّ
 حَت حَما آخَرُه حرفاً. 

ُتما ِمنهم شيئاً جعلُتكما نكااًل هِلذه األمِة، َفقاال: وهللِا ال َنكتُب ِمنهم شيئاً أبد ًا، فَخَرجا  مث قاَل عمُر: فلو أعلُم أنَّكما اكتتب ْ
 . رِض، فلم أَيُلوا أْن يُعِمقا فَدفَناها، فكاَن آخَر العهِد ِمنهمابَصفنِتهما فحَفَرا هلا يف األ

 عمرو بن إسحاق مجهول، وأبوه ضعيف[. ]  # اإليماء:
 

عن عمَر بِن اخلطاِب رضَي هللاُ َتعاىل عنه قاَل: قاَم ِفينا رسوُل هللِا صلى هلل عليه وسلم َمقاماً فأخرَبان عن بدِء   -  4685
 اخلَلِق حَت دخَل أهُل اجلنِة َمنازهَِلم وأهُل الناِر َمنازهَِلم، حفَظ ذلَك َمن َحفظَُه وَنسَيُه َمن نسَيُه.

 
 . ملرأُة لَتأخُذ على املسلمنَي فَيجوُز َأماهُنا عليِهمعن عمَر قاَل: إْن كانت ا -  4687

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

عن سعيِد بن املسيِب قاَل: كاَن عبد هللا بُن قيٍس أبو موسى حماِصراً بعَض مدائِن أهِل اأَلهواِز، وجنَُّه الليُل وهو  -  4688
حماِصٌر هلم، فانصَرَف َعنهم، وكتَب مَملوٌك لرجٍل ِمن املسلمنَي على سهٍم له: إنَّكم آِمنوَن، عن غرِي مشورٍة ِمن أحٍد، رَمى  

، فطََلبوا قارائً يقرأُ هلم الكتاَب، فَقالوا: قد َأمَّنوكم، وَغدا عليهم عبد هللا بُن قيٍس وقد فَتحوا أَبواهَبا، قاَل:  ابلسهِم إىل املدينةِ 
دًا  نُغلُقها أب فقاَل: ماَلكم فتحُتم أَبواَبكم؟ قَالوا: َمعنا سهٌم فيه َأمانُنا، قاَل: ما َأمَّناكم، َأغِلقوها حَت ندُخَلها عنوًة، قَالوا: ال

 وقد َأمَّنُتموان، ففَحَص عن الكتاِب ِمن كتِبِه فوَجَد مملوكاً كتَبُه ِمن غرِي مشورٍة ِمن أحٍد. 
 فكتَب به إىل عمَر بِن اخلطاِب، فكتَب إليه عمُر: أَما مسعَت قوَل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »املُؤمنوَن َتكافأُ ِدماُؤهم،

 ويَسعى بِذمِتهم َأدانُهم«. 
 . انُكم العبُد، قد أمَّنُتموهموَأد

 سليمان الخبائري متروك، وكذا شيخه عمر بن صالح. # اإليماء:  
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عن عمَر بِن اخلطاِب، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا بدَأ هذا األمَر نُبوًة ورمحًة، مث يكوُن خالفًة،  -  4692

 . مث يكوُن سلطاانً، ويكوُن ُملكاً، مث يكوُن َجربِيًَّة، مث يكوُن جائزًة«
. وإسماعيل بن رافع ضعيف،  .الرحمن المخزوميين يكشف عنهما .. والعباس وعبد .المروزي هو الملقب شاذان وهو متهم .] # اإليماء:

 وعفيف المزني هكذا في المخطوطة والمطبوعة، ولعله وقع فيه تحريف أصله: غطيف المزني المترجم في اللسان وضعفه[. 
 

ْج ِمن بنِي أظُهِران؟ قاَل: »كانْت عن عمَر بِن اخلطاِب رضَي هللاُ عنه أنَّه قاَل: اي رسوَل هللِا، ماَلَك أفَصَحنا ومل َُتر  -  4694
 .لغُة إمساعيَل قد َدرَسْت، فجاَء هِبا جربيُل فَحفَّظنيها فَحِفْظُتها« 

 (.465إسناده ال يصح، فيه حماد بن أبي حمزة وهو مجهول، ليس له ذكر في كتب الرجال[. وضعفه األلباني في الضعيفة )] # اإليماء:
 

عن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُوضَع ِمنربي هذا على تُرعٍة ِمن تُرعِ اجلنِة، وما بنَي بَييت   -  4697
 وِمنربي روضٌة ِمن رايِض اجلنِة«.

 . وروايُة ابِن األعراب خمتصرٌة: »ما بنَي َقربي وِمنربي روضٌة ِمن رايِض اجلنِة«
 إسناده ضعيف وهو حديث صحيح[. ] # اإليماء:

 
عن ابِن أب رافٍع، أنَّ عمَر بَن اخلطاِب قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »كلُّ سبٍب ونسٍب  -  4700

 . يَنقطُع يوَم القيامِة غرَي َسبيب وَنَسيب«
غير   ظ غير ابن أبي رافع واسمه عبد الرحمن فإنه لم يرو عنه (: هذا إسناد رجاله ثقات حفا63/ 5قال األلباني في الصحيحة )# اإليماء: 

 حماد هذا .. فهو تابعي لم يدرك عمر بن الخطاب.  
 

عن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »سألُت ربِّ عزَّ وجلَّ فيما اختَلَف فيه َأصحاب ِمن بَعدي،  -  4701
م عليِه  فَأوحى هللاُ إيلَّ: اي حممُد، إنَّ أصحاَبَك ِعندي مبنزَلة النجوِم يف السماِء، بعُضها أضَوأُ ِمن بعٍض، فَمن أخَذ بشيٍء مما هُ 

 . هم فهو ِعندي على ُهدًى«ِمن اختالفِ 
 : موضوع.(60الضعيفة ) # السلسلة

 
عن عمَر بِن اخلطاِب قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »سألُت ربِّ َأن يُدخَل اجلنَة ِمن أُميت بغرِي حساٍب،   -  4703

؟ قاَل: »قد استزدتُّ  ُه فزاَدين مع كلِّ رجٍل سبعنَي ألفًا«، قلُت: اي  فَأعطاين سبعنَي ألفًا«، قلُت: اي رسوَل هللِا، أال اسَتزدتَّ
سبعنَي ألفًا«، قلُت: اي رسوَل هللِا، أال   رسوَل هللِا، أال استزدتَّه؟ قاَل: »قد استزدتُّه فزاَدين مع كلِّ رجٍل ِمن السبعنَي الثانيةِ 

تَّ استزدتَّ ربَّك؟ قاَل: »قد استزدتُّه فزاَدين مع كلِّ رجٍل ِمن السبعنَي الثالثِة سبعنَي ألفًا«، قلُت: اي رسوَل هللِا، أال استزد
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 .ربََّك؟ قال: »قد استزدتُّ ربِّ فزاَدين هَكذا«، ومدَّ يديِه ومَجََعهما
 .د السالم بن عاصم قال فيه الحافظ: مقبولعب # اإليماء:  

 
: كاَن َعلينا أبو موسى أمريًا ابلبصرِة، فكاَن ِإذا خطََبنا محَد هللَا عزَّ وجلَّ وأَثىن العنزيِّ قالَ عن ضبَة بِن حِمصٍن   -  4705

فَأغاَظين ذلَك ِمنه، فقمُت إليِه فقلُت له:  عليه وصلَّى على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم مث َيدعو لعمَر رضي هللاُ عنه، قاَل: 
ُله عليِه! قاَل: فصنَع ذلَك ثالَث مُجٍع، مث كتَب إىل عمَر رضي هللاُ عنه َيشكوين ويقوُل: إنَّ ضبَة   أيَن أنَت عن صاحِبِه تُفضِّ

 بَن حمصٍن العنزيَّ يتعرَُّض يل يف ُخطبيت، فكتَب إليه عمُر َأن َأشِخْصُه إيلَّ.
،  قاَل: فأش َخَصين إليِه، فقدمُت على عمَر، فضربُت عليِه الباَب فخرَج إيلَّ فقاَل: َمن أنَت؟ قاَل: َأان ضبُة بُن حِمصٍن العنزيُّ

َت اي عمُر  قاَل: فال َمرحباً وال أهاًل، قاَل: قلُت: أمَّا املرحُب فِمَن هللِا َتعاىل، وأمَّا األهُل فال أهَل يل وال ماَل، فِبَم استحَللْ 
خاصي ِمن ِمصري بال ذنٍب أذنبُته؟ قاَل: وَما الذي شَجَر بيَنَك وبنَي عامِلَك؟ قاَل: قلُت: اآلَن ُأخربَك اي أمرَي املؤمننَي،  ِإش

 كاَن إذا خطََبنا فحمَد هللَا وأثىن عليه وصلَّى على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم بدَأ َيدعو لَك، فَأغاَظين ذلَك ِمنه، قاَل: فقمتُ 
ُلُه عليِه، فصَنَع ذلَك ثالَث مُجٍع، مث كتَب إليَك َيشكوين. إليِه   وقلُت َله: أيَن أنَت عن صاحِبِه تُفضِّ

يغفُر   قاَل: فاندَفَع عمُر رضي هللاُ عنه ابكياً، فجعلُت َأرثي له، مث قاَل: أنَت وهللِا َأوثُق ِمنه وَأرشُد، فَهل أنَت غافٌر يل َذنيب
اي أمرَي املؤمنني، مث اندفَع ابكياً وهو يقوُل: وهللِا َلليلٌة ِمن أب بكٍر ويوٌم خرٌي ِمن ُعُمِر   َر هللاُ لكَ هللاُ لَك؟ قاَل: قلُت: َغف

َثَك بليلِتِه ويوِمِه؟ قاَل: قلُت: نَعم اي أمرَي املؤمننَي.   ُعمَر، َهل لَك َأن ُأحدِّ
ا خرَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسل م هارابً ِمن أهِل مكَة خرَج لياًل، فتبَعُه أبو بكٍر رضي هللاُ عنه، فجعَل  قاَل: أمَّا ليلُتُه فلمَّ

 أاب  مَيشي مرًة أماَمُه ومرًة خلَفُه، ومرًة عن مييِنِه ومرًة عن يسارِِه، قاَل: فقاَل له رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما َهذا اي 
، َأذُكُر الرََّصَد فَأكوُن أماَمَك، وَأذكُر الطََّلَب فَأكوُن خلَفَك، ومرًة عن  بكٍر؟ َما َأعرُف هذا ِمن ِفعِلَك؟«. قاَل: اي رسوَل هللاِ 

 مييِنَك، ومرًة عن يساِرَك، ال آَمُن عليَك. 
ا َحفيْت محَله   ا رَآها أبو بكٍر أهنَّ فَمشى رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم ليلَته على أطراِف أصابِعِه حَت َحفيْت رِجالُه، فلمَّ

ه  عاتِقِه، وجعَل يشتدُّ به حَت أَتى به فَم الغاِر فأنَزَله، مث قاَل: َوالذي بعَثَك ابحلقِّ ال تدُخُل حَت َأدُخَله، فإْن كاَن فيعلى 
شيٌء نزَل ب قبَلَك، فدخَل فلم يَ َر شيئاً، فحَمَله وكاَن يف الغاِر خرٌق فيه حياٌت وَأفاعي، فخشَي أبو بكٍر رضي هللاُ عنه َأن  

ِمنهنَّ شيٌء يُؤذي رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فألَقَمه قدَمه فجَعْلَن تضربْ َنُه أو تلَسْعَنه احلياُت واأَلفاعي، وجعَلْت   خيرجَ 
َتُه  مأنيندموُعُه تتحاَدُر ورسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل له: »اي أاب بكٍر ال حتزْن إنَّ هللَا معنا«، فأنزَل هللاُ َسكينَتُه وطُ 

 ألب بكٍر، فهذه ليلُتُه. 
ت العرُب فقاَل بعُضهم: ُنصلِّي وال نُزكِّي، وقاَل بعُضهم: نُ  ا ُتويَف رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وارتدَّ زكِّي وال وأمَّا يوُمُه فلمَّ

فقاَل: جباٌر يف اجلاهليِة خواٌر يف   ُنصلِّي، فأتيُته وال آلوُه نصحاً فقلُت: اي خليفَة رسوِل هللِا، أتلَّف الناَس وارُفْق هِبم،
  اإلسالِم! فَبماذا َأأتلُفهم أبشعٍر ُمفتعٍل أم بشعٍر ُمفرتى! قُبَض النيبُّ صلى هللا عليه وسلم وارتفَع الوحُي، وهللِا لو َمنعوين

يَد األمِر، فهذا يوُمُه. وكتَب إىل أب موسى ِعقااًل مما كانوا يُعطوَن رسوَل هللِا لقاتلُتهم عليِه، قاَل: فقاتَ ْلنا َمعه، فكاَن وهللِا رش 
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 يلوُمُه. 
هين يف بعِثِه إىل عمَر  ويف روايِة اجملالسِة: عن ضبَة بِن حِمَْصن الَعَنزيِّ قاَل: كاَن علينا أبو موسى اأَلشعريِّ أمريًا ابلبصرِة فَوجَّ

، قاَل:  بِن اخلطاِب، فقدمُت على عمَر فضربُت عليه الباَب، فخرَج إيلَّ فقاَل:  َمن أنَت؟ فقلُت: َأان َضبَُّة بُن حِمَْصٍن الَعَنزيُّ
َم إليه طعاماً فأكلُت، مث ذكرُت َله أاب بكٍر الصديَق فَبكى، فقلُت له: أنَت خرٌي ِمن أب بكٍر، فازدادَ    فَأدَخَلين منزَلُه، وقدَّ

ثَك بيوِمِه وليلِتِه؟ .. بكاًء لذلَك، مث قاَل وهو يَبكي: وهللِا َلَليلٌة ِمن أب بكٍر ويوٌم خ  .رٌي ِمن عمَر وآِل عمَر، هْل لَك َأن ُأحدِّ
 الفرات بن السائب متروك.# اإليماء:  

 
عن سعيِد بِن املسيِب قاَل: ملَّا ويَل عمُر بُن اخلطاِب خطَب الناَس على منرِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم   -  4706

ُس، قد علمُت أنَّكم ُكنتم ُتؤنسوَن أو َتروَن ِمين شدًة وِغلظًة، وذلَك أيّنِ كنُت مع رسوِل هللِا  وأَثىن عليه، مث قاَل: اي أيُّها النا 
[، وكنُت بنَي َيديِه  117صلى هللا عليه وسلم فكنُت عبَده وخادَمه، وكاَن كما قاَل هللاُ تعاىل: }رَُءوٌف رَِحيٌم{ ]التوبة:  

هاين عن أمٍر فأكفُّ َعنه، وإال َأقدمُت على الناِس ِلمكاِن ليِنِه، فلم َأزْل َمعه على  كالسيِف املسلوِل إال َأن يُغِمَدين أو يَن
 ذلَك حَت توفَّاُه هللاُ عزَّ وجلَّ وهو عينِّ راٍض، واحلمُد هلِل على ذلَك كثريًا وَأان به أسعُد.

عليه وسلم، فكاَن َمن َقد علمُتم يف رعيِه وكرِمِه  مث قمُت ذلَك املقاَم مع أب بكٍر رضي هللاُ عنه خليفِة رسوِل هللِا صلى هللا 
َم إيلَّ فأكفُّ وإال َأقدمتُ  يت بليِنِه إال َأن يتقدَّ ، فلم َأزْل  وليِنِه، فكنُت خاِدَمه، وكنُت كالسيِف املسلوِل بنَي َيديِه، وَأخلُط ِشدَّ

ثريًا، وَأان َأسعُد بذلَك، مث صاَر َأمرُكم إيلَّ، وَأان َأعلُم أنَّه  على ذلَك حَت توفَّاُه هللاُ عزَّ وجلَّ وهو عينِّ راٍض، واحلمُد هلِل ك
ليقوُل قائُِلكم: كاَن شديدًا َعلينا واألمُر إىل غريِِه، فكيَف به وقد صاَر إليِه؟ فاعَلموا أنَّكم ال َتسألوَن عينِّ أحدًا، قد  

 . َعرفُتموين وجرَّبُتموين
 . يث صدوق كثير الخطأعبد هللا بن صالح كاتب الل# اإليماء:  

 
، قاَل: -  4708 لو َأدركُت أاب ُعبيدَة بَن اجلرَّاِح مث َولَّيُتُه مث   عن أب العجفاِء قاَل: قلُت لعمَر رضَي هللاُ َعنه: لو َعهدتَّ

عليه وسلم يقوُل:  لقيُت هللَا عزَّ وجلَّ فقاَل: َمن استخلْفَت على أُمِة حممٍد؟ لقلُت: لقد مسعُت عبَدَك ونبيََّك صلى هللا 
 »ِلكلِّ أُمٍة أمنٌي، وإنَّ َأمنَي هذه األمِة أبو عبيدة بُن اجلراِح«، 

يه  ولو أدركُت معاَذ بَن جبٍل مث َولَّيُتُه مث قدمُت على ربِّ عزَّوجلَّ فسأََلين فقاَل: َمن اسخلْفَت على أُمِة حممٍد صلى هللا عل 
 عليه وسلم يقوُل: »أييت معاٌذ يوَم القياَمِة بنَي َيدي العلماِء ِبَرتْ َوٍة«.  وسلم؟ قلُت: مسعُت عبَدَك ونبيََّك صلى هللا

؟  ولو أدركُت خالَد بَن الوليِد مث وليُتُه مث قدمُت على ربِّ عزَّوجّل فسأََلين: َمْن ولَّيَت على أُمِة حممٍد صلى هللا عليه وسلم
: »خالُد بُن الوليِد سيٌف ِمن سيوِف هللِا عزَّوجلَّ، َسلَُّه هللاُ َتعاىل على  قلُت: مسعُت عبَدَك ونبيََّك صلى هللا عليه وسلم يقولُ 

 .املُشركنَي«
( من وجه آخر 18/ 1وذكر أبي عبيدة ومعاذ في مسند أحمد )  (.241/ 3أبو العجفاء السلمي مختلف فيه. وانظر الصحيحة ) # اإليماء:  

 . عن عمر
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عن عمَر أنَّه خرَج على جملٍس فيه عثماُن بُن عفاَن وعليُّ بُن أب طالٍب والزبرُي بُن العواِم وطلحُة بُن ُعبيِد هللِا   -  4709

ُث نفَسُه ابإلمارِة بَعدي،  ُث نفَسُه ابإلمارِة بَعدي، فَسَكتوا، فقاَل: كلُّكم َُيدِّ فقاَل  وسعُد بُن أب وقاٍص، فقاَل: كلُّكم َُيدِّ
ثُكم عنُكم؟ قاَل: فَسَكتوا، مث قاَل: َأال  الزبرُي: ُث نفَسُه ابإلمارِة بعدَك ونَراُه هَلا أهاًل، قاَل: َأفال ُأحدِّ ُثكم  نَعم، كلُّنا َُيدِّ ُأحدِّ

ثَتنا.  ثنا، وإْن سَكْتنا حَلَدَّ ثُكم عنُكم؟ قاَل الزبرُي: فحدِّ  عنُكم؟ فَسَكتوا، مث قاَل: َأال ُأحدِّ
َت اي زبرُي فإنَّك كافُر الغضِب ُمؤمُن الرِّضا، يوماً تكوُن شيطاانً، ويوماً تكوُن إنساانً، أفرأيَت يوَم تكوُن  فقاَل َله: أمَّا أن

ا أنَت شيطاانً َمن يكوُن اخلليفة يوَمئٍذ؟ وأمَّا أنَت اي طلحُة فلقْد ماَت رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وإنَّه عليَك َلعاِتٌب، وأمَّ 
بَن عوٍف فإنََّك ِلما جاَءَك ِمن خرٍي أَلَهٌل، وأمَّا أنَت اي عليُّ فإنَّك صاحُب رايٍء وفيِه دعابٌة، وإنَّ ِمنكم َلَرجاًل   اي عبد الرمحن

 . لو ُقسَم إميانُه بنَي جنٍد ِمن األجناِد ألوَسَعهم، يريُد عثماَن بَن عفاَن، وأمَّا أنَت اي سعُد فإنَّك صاحُب مالٍ 
 . ن إبراهيم بن العالء بن زبريق قال فيه النسائي: ليس بثقة إذا روى عن عمرو بن الحارثإسحاق ب# اإليماء:  

 
ُو َأب« -  4712 ي وِصن ْ  . عن عمَر بِن اخلطاِب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »العباُس عمِّ

 موضوع بهذا اإلسناد[.] # اإليماء:
 

 عن ابِن عمَر قاَل: اسَتْسقى عمُر بُن اخلطاِب رضواُن هللِا عليِه عاَم الرَّماَدِة ابلعباِس بِن عبِداملُطلِب، فقاَل: اللهمَّ  -  4713
ُه إليَك ِبه فاسِقنا، فما بَرِحوا حَت َسقاُهم هللاُ عزَّ وجلَّ، قاَل: فَخطَب عمُر رضواُن هللاِ  عليِه الناَس   إنَّ َهذا عمُّ نبيَِّك، نتَوجَّ

ُمه ويُ  ُمه ويربُّ َقَسَمه، فقاَل: أيُّها الناُس، إنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن يَرى للعباِس ما يَرى الوَلُد لوالِدِه، يُعظِّ فخِّ
ذوُه وسيلًة إىل هللِا عزَّ وجلَّ فيما نزَل ف ِه العباِس، واُتَّ  يُكم. فاقْ َتدوا أيُّها الناُس برسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف عمِّ

 (: واه جدًا. 139/ 3قال األلباني في اإلرواء )# اإليماء: 
 

عن عمَر رضَي هللاُ عنه قاَل: نظَر النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إىل مصعِب بِن ُعمرٍي ُمقباًل عليه إهاُب كبٍش قد   -  4714
  انِِه َِبطيِب الطعامِ تَ َنطَّق ِبه، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »انظُروا إىل هذا الذي نَ وََّر هللاُ قلَبُه، لقْد رأيُتُه بنَي أَبويِن يَ ْغُذو 

 .والشراِب، ولقْد رأيُت عليِه ُحلًَّة اشرَتاها أو ُشريْت مبئيت درهٍم، فَدعاُه حبُّ هللِا وحبُّ رسوِلِه إىل ما َتروَن«
 ضعيف[. ]  # اإليماء:

 
عن مصعَب بَن سعٍد قاَل: فرَض عمُر بُن اخلطاِب ألُمهاِت املُؤمننَي عشرَة آالٍف عشرَة آالٍف، فزاَد عائشَة   -  4715

ا حبيبُة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، إال ُجويريَة بنَت احلارِث وصفيَة بنَت ُحييٍّ فإنَّه فرَض هلما ستَة ألٍف. ألفنيِ   وقاَل: إهنَّ
عون أَنه ِإمنا نَ َقَصهما ِمن أجِل َأهنما مُ  م َيدَّ ا، قاَل:  لكتقاَل أسباط قاَل أبو بكٍر اهلُذيلُّ: فَلقيُت حممَد بَن املُنكدِر فقلُت: إهنَّ

 . فأَنكَر ذلَك َأشدَّ اإلنكاِر، مث قاَل: ِإمنا نَ َقَصهما ِمن أجِل َأهنما مل هُتاِجرا
   إسناده ضعيف[.] # اإليماء:
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عن عمَر بِن اخلطاِب قاَل: بيَنا حنُن قُعوٌد مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم على جبٍل ِمن ِجباِل هتامَة أقبَل   -  4716

َمن أنَت؟« قاَل: َأان   وعيُنهم،شيٌخ بيِدِه عصاً، فسلََّم على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فردَّ عليِه السالَم، مث قاَل: »نغمُة اجلنِّ 
يم بِن القيس بِن إبليَس، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »فما بيَنَك وبنَي إبليَس إال أبواِن؟« قاَل: نَعم، قاَل:  هامُة بُن اهل

نيا عمَرها إال قليٌل، قاَل: »على ذلَك«. قاَل: كنُت وأان غالٌم ابُن أعواٍم أفهمُ   »فكْم أَتى لَك ِمن الدهِر؟« قاَل: َأفنيُت الدُّ
 ابآلكاِم وآمُر إبفساِد الطعاِم وقطِع األرحاِم، قاَل: فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »بئَس َلعمرو وهللِا عمُل الكالَم وأمرُّ 

 الشيِخ املتوسِم والشابِّ املتلوِم«.
وِمِه، فلم أزْل ُأعاتُِبه  قاَل: َذرين ِمن االستعذاِر، إيّنِ اتئٌب إىل هللِا عزَّ وجلَّ، كنُت مع نوٍح يف مسجِدِه مع َمن آمن ِبه ِمن ق 

على دعوتِِه على قوِمِه حَت َبكى عليِهم وأَبكاين وقاَل: ال جرَم أيّنِ على ذلَك ِمن النادمنَي، وأعوُذ ابهلِل أْن أكوَن ِمن 
ربِّك ِمن توبٍة؟ فقاَل:  اجلاهلنَي«، قاَل: قلُت: اي نوُح، إيّنِ ممن أشرَك يف دِم السعيِد الشهيِد هابيَل بِن آدَم، فهْل جَتُد يل عنَد 

: إنَّه ليَس ِمن عبٍد اتَب إىل هللاِ   ابلغ ذنِبِه ما  اي هامُة، همَّ ابخلرِي وافَعْلُه قبَل احَلسرِة والندامَة، إيّنِ قرأُت فيما أَنزَل هللاُ عليَّ
ِبه، قاَل: فُنودَي: ارفْع رأَسَك فقْد نزلْت   بلَغ إال اتَب هللاُ عليِه، فُقم فتوضَّْأ واسُجْد هلِل«، قاَل: ففعلُت يف ساعٍة ما َأمرين 

 توبُتَك ِمن السماِء، قاَل: فَخَررُت هلِل ساجدًا حواًل. 
َل: وكنُت مع هوٍد يف مسجِدِه مع َمن آمَن ِبه ِمن قوِمِه، فلم َأزْل ُأعاتُِبه على دعوتِِه على قوِمِه حَت َبكى عليِهم وأَبكاين، وقا

النادمنَي، وأعوُذ ابهلِل أْن أكوَن ِمن اجلاهلنَي، وكنُت مع صاحٍل يف مسجِدِه مع َمن آمَن ِبه ِمن   ال َجرَم أيّنِ على ذلَك ِمن 
ُذ ابهلِل  قوِمِه، فلم َأزْل ُأعاتُِبه على دعوتِِه على قوِمِه حَت َبكى عليِهم وأَبكاين، وكلُّهم يقوُل: َأان على ذلَك ِمن النادمنَي، وأعو 

 ، وكنُت زوَّارًا ليعقوَب، وكنُت ِمن يوسَف ابملكاِن املُبنِي، وكنُت أَلقى إلياَس يف األوديِة وَأان أَلقاُه اآلَن.أْن َأكوَن ِمن اجلاهلنيَ 
َل يل:  وإيّنِ َلقيُت موسى بَن عمراَن وعلََّمين ِمن التوراِة وقاَل يل: إْن َلقيَت عيسى بَن مرمَي فأقرِْئه ِمين السالَم، وإنَّ عيسى قا

حممدًا فأقرِْئه ِمين السالَم، فأرَسَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عيَنه فَ َبكى مث قاَل: »وعلى عيسى السالُم ما  إْن َلقيَت 
نيا، وعليَك السالُم اي هامُة أِلَداِئَك األمانَة«.   داَمت الدُّ

قاَل: فعلََّمه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:   قاَل هامُة: قلُت: اي رسوَل هللِا، افعْل ب ما فعَل موسى، إنَّه علََّمين التوراَة،
ْمُس ُكوَِّرْت{ واملُعوِّذتني، و ُ َأَحٌد{،   }ِإَذا َوقَ َعِت اْلَواِقَعُة{، و }َواْلُمْرَساَلِت{، و }َعمَّ يَ َتَساَءُلوَن{، و }ِإَذا الشَّ }ُقْل ُهَو اَّللَّ

 زايرَتَنا«. إلينا حاَجَتك اي هامُة، وال تدَْع  وقاَل: »ارفعْ 
قاَل: قاَل عمُر بُن اخلطاِب رضَي هللاُ عنه: فُقبَض رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ومل يَنَعُه إلينا، فلسُت َأدري أحيٌّ هو أم  

 ميٌت.
 [. حديث موضوع] # اإليماء:

 
ما قاال: بيَنما عمُر بُن اخلطاِب ذاتَ  -  4717 يوٍم جالٌس يف املسجِد إذ مرَّ به   عن انفِع بِن جبرٍي وسعيِد بِن املسيِب أهنَّ

، وَما سعيُد بُن العاِص، فَدعاُه عمُر بُن اخلطاِب فقاَل: وهللِا إيّنِ ما قَتلُت أابَك يوَم بدٍر، ولكينِّ قتلُت خايل العاَص بَن هشامٍ 
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طٍل، فعجَب ِمن قوِلِه وَلوى كفَّيِه مث يل َأن َأكوَن َأعتذُر ِمن قتِل ُمشرٍك، فقاَل سعيُد بُن العاِص: ُكنَت على حقٍّ وكاَن على اب
 قاَل: قريٌش أفضُل الناِس أحالماً، وَأعظُم الناِس أمانًة، وَمن يُرْد قريشاً بسوٍء يكبُّه هللِا ِلفيِه. 

 محمد بن عكرمة لم يوثقه غير ابن حبان ولم يرو عنه غير إبراهيم بن سعد. # اإليماء:  
 

عن عمَر بِن اخلطاِب رضَي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »رأيُت عمودًا ِمن نوٍر خرَج ِمن  -  4719
 حتِت ِوساَديت حَت اسَتقرَّ ابلشاِم«.

 نصر بن محمد ضعيف.# اإليماء:  
 

يه وسلم: »لو صلَّيُتم حَت َتكونوا كاحلَنااي عن عمَر بِن اخلطاِب رضَي هللاُ َعنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عل -  4721
 . أحبَّ إليُكم ِمن الواحِد مل تَبُلغوا االستقامَة« االثنانوُصمُتم حَت َتكونوا كاألواتِر، مث كاَن 

 باطل[. ] # اإليماء:
 

عن عمَر قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »الفقُر أمانٌة، فَمن كتَمُه كاَن عبادًة، وَمن ابَح به فقد   -  4723
 . َنِكَد إخوانَه املسلمنَي«

 (: ال يصح.2925الضعيفة ) # السلسلة
 

يِن، فإنَّ عن عمَر بِن اخلطاِب رضَي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وس -  4724 كم والتَّعمَق يف الدِّ لم: »إايَّ
 .ريًا«هللَا عزَّ وجلَّ قْد جعَلُه سهاًل، فُخذوا ِمنه ما ُتطيقوَن، فإنَّ هللَا عزَّ وجلَّ َُيبُّ ما داَم ِمن عمٍل صاحٍل وإْن كاَن يس

  ضعيف جدًا. (: 2476الضعيفة ) # السلسلة
 

عن عمَر بِن اخلطاِب رضي هللاُ عنه قاَل: ُكنا بَغديِر ُخمٍّ مع النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، إذ أقبَلت امرأٌة حَتتطُب   -  4725
ا  بثوٍر هلا، فقالْت: َأفيكم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ قُلنا: هذا رسوُل هللِا، فقالْت: َِبب أَنت وأُمي اي رسوَل هللِا، أميُّ 

ولَدها    بعبِدِه أو الوالدُة بولِدها؟ قاَل: »بل هللاُ عزَّ وجلَّ أرحُم بعبِدِه ِمن الوالدِة بولِدها«، قالْت: فإنَّ األُمَّ ال تُلقيأرحُم، هللاُ 
يف الناِر، فَبكى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم حَت اخَضلَّْت حليُته ابلدموِع، مث قاَل صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللا ال  

 .عذُب ِمن عباِده إال املارَِد الشارَِد الذي يشرُد عن ربِّه عزَّ وجلَّ، فَأىب أْن يقوَل ال إلَه إال هللُا«يُ 
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
عن عمَر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لو أنَّ رجاًل صاَم هَنارَه وقاَم ليَله حشَرُه هللاُ على نيِتِه، إمَّا   -  4727

 . إىل اجلنِة وإمَّا إىل الناِر«، قيَل: اي رسوَل هللِا، وملَ ذلَك؟ قاَل: »بِنيَّاهِتم«
 إسناده ضعيف.(: 1674)  # الروض البسام 
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سعيِد بِن املسيِب قاَل: ملَّا فُتحت َأداين ُخراساَن َبكى عمُر بُن اخلطاِب رضَي هللاُ َعنه، فدَخَل عليه عبد   عن -  4729

َلَوددُت  الرمحن بُن عوٍف فقاَل: ما يُبكيَك اي أمرَي املُؤمننَي وقد فَتَح هللاُ عليَك مثَل هذا الفتِح! فقاَل: وَما يل ال أَبكي، وهللِا 
يَنهم حبرًا ِمن الناِر، مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إذا َأقبلت راايُت َولِد العباِس ِمن عقاِر  َأن بينَ َنا وب

 ُخراساَن جاُؤوا بِنعِي اإلسالِم، َمن ساَر حَتِت لوائِِه مل تَنلُه َشفاَعيت يوَم القيامِة«. 
 بال شك.  ضوعحديث مو ( وقال: هذا 852أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) 

 
 عن عمَر قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َيدخُل اجلنَة بشفاعِة رجٍل ِمنكم مثُل رَبيعَة وُمَضَر«.   -  4730

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

، أنَّه ذهَب َيسَتقي ِمن ُجبِّ سليماَن الذي يف بيِت املَقدِس، فانقَطَع دلُوُه ونزَل يف  -  4731 عن َشريِك بِن ُخباَشَة النُّمرييِّ
نيا،  فأَتى   اجُلبِّ لُيخرَِجه، فَبينا هو يطُلُبه بذاِك اجُلبِّ إذا هو بشجرٍة، فتناَوَل ورقًة ِمن الشجرِة فإذا هي ليسْت ِمن شجِر الدُّ

، مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »يدُخُل رجٌل ِمن هذِه  هبِ  ا عَمر بَن اخلطاِب، فقاَل: أشهُد أْن هذا هو احلقُّ
 األمِة اجلنَة قبَل موتِِه«. 

 فَأَخذها عمُر فجَعَلها بنَي َدفَّيت املُصحِف.
 الحديث ضعيف[. ] # اإليماء:

 
 زوميِّ [ مسندُ عمرَ بنِ أبي سلمةَ املخ 282]   

ه، -  4733 أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم خطَب أمَّ سلمَة،   عن ابِن عبد هللا بِن سلمَة بِن أب سلمَة، عن أبيه، عن جدِّ
 قاَل: »ُمري ابَنِك أْن يُزوَِّجك«، أو قاَل: زوََّجها ابُنها وهو يومئٍذ صغرٌي مل يبلْغ. 

 
 [ مسندُ أبي زيدٍ األَنصاريِّ عَمرو بنِ أخطبَ 283]   

 عن أب زيٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليَس ِمنا َمن مل يرَحْم صغريان ويرَحْم كبريان«. -  4734
ابن عدي في ترجمة أبي داود  هذا الحديث وهم، والصواب فيه عن شعبة عن قطن بن كعب عن أبي يزيد المديني مرساًل قاله # اإليماء: 
 (190/  7(، والبخاري في التاريخ الكبير )279/  3الطيالسي )

 
: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف اخلوارِج: »َيْدعون إىل هللِا ولَيسوا ِمن هللِا يف شيٍء، وَمن  زيٍد قالَ عن أب  -  4736

 قاتَ َلهم كاَن َأوىل ابهلِل ِمنهم«. 
 ناده ضعيف[. إس# اإليماء: ]
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 [ مسندُ عَمرو بنِ أميةَ الضَّمريِّ 284]   

 عن َعمرو بِن أُميَة قاَل: رأيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ميسُح احَلصا. -  4737
جعفر بن عمرو بن أمية، عن أبيه: رأيت رسول هللا   اسةخب]إسناده حسن وفي متنه غرابة، وأخرج البخاري عن أبي سلمة، عن # اإليماء: 

 صلى هللا عليه وسلم يمسح على الخفين، وأخشى أن يكون الحديث هكذا وقد صحف[ 
 
 [ مسندُ عَمرو بنِ تغلبَ  285]   

 صلى هللا عليه وسلم إذا خطَب قاَل: »أمَّا بعُد«. عن َعمرو بِن تغلَب قاَل: كاَن النيبُّ  -  4739
 ضعيف اإلسناد من هذا الوجه، وهو عند الشيخين من غير حديث عمرو[.]  # اإليماء:

 
 [ مسنُد َعمرو بِن ُحريٍث املَخزوميِّ 286] 

، وماُؤها شفاٌء للعنِي، والَعجوُة  -  4741 عن َعمرو بِن ُحريٍث رفَعُه إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الكْمَأُة ِمن املَنِّ
.»  ِمن اجلنِة، وهي شفاٌء ِمن السمِّ

  ن سعيد بن زيد طرفه األول في مسند أحمد من طريق عمرو بن حريث عن أبيه مرفوعًا، وفي الصحيح أيضًا من طريقه ع# اإليماء: 
 مرفوعًا.  

 
 [ مسندُ عَمرو بنِ سعيدِ بنِ العاصِ 290]   

ه  -  4748 فيما   -عن روح بِن ُعبادَة: حدثنا أبو أميَة َعمرو بُن سعيِد بِن َعمرو بِن سعيِد بِن العاِص، عن أبيِه، عن جدِّ
 . ، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم عاَد أاب ُأحيحَة يف مرِضِه الذي ماَت فيِه مرَّتنِي وهو مشركٌ -يعلُم روٌح 
وهو   العاص لم يوثقه غير ابن حبان، وأبوه لم أقف عليه، وباقي رجاله ثقات غير شيخ المصنف  في إسناده عمرو بن سعيد بن] # اإليماء:
 صدوق[. 

 
 [ مسندُ عَمرو بنِ العاصِ 291]   

عن َعمرو بِن العاِص، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم بعَث َعتاَب بَن َأسيٍد إىل مكَة، فقاَل له النيبُّ صلى هللا  -  4749
»أَتدري إىل أيَن أبعُثَك؟ إىل أهِل هللِا وهم أهُل مكَة، فاهنَهم عن أربٍع، عن بيٍع وسلٍف، وعن شرٍط يف بيٍع،   عليه وسلم:

 وربِح ما مل َيضمْن، وبيِع ما ليَس عنَدَك«.
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رمحاً   -   4751 ِعندي  طالٍب  ألب  »إنَّ  يقوُل:  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللِا  رسوَل  مسعُت  قاَل:  العاِص  بِن  َعمرو  سأبُ لُّها  عن   
 . ببالهِلا«

 : ضعيف.(1679الضعيفة ) # السلسلة
 

عن حممِد بِن موسى بِن سلمَة َموىل منبوٍذ قاَل: َعزَل عثماُن بُن عفاَن َعمرو بَن العاِص عن مصَر واستعَمَل عليها  -  4753
َله عثماُن: كيَف تركَت عبد هللا بَن سعٍد؟  عبد هللا بَن سعِد بِن أب سرٍح، فدَخَل َعمرو املدينَة فدخَل على عثماَن، فقاَل 

َعمرو، قاَل: إنَّ املَعزوَل غضباٌن، وال   قاَل: تركُتُه أمريًا على عمِلِه جاهاًل بنفِسِه، وليَس ذلَك بشرِّ ُعماِلَك، قاَل: َشَتمتنا اي 
، ف فخرَج َعمرو فصلَّى  اخُرْج حَت َتعذَرين عنَدهم،َأحسبين فعلُت، فقاَل َله عثماُن: اي أاب عبد هللا، إنَّ الناَس قد َكثُروا عليَّ

ا سلََّم اإلماُم قاَم إىل احملراِب فحِمَد هللَا وأَثىن عليِه مث قاَل: اي أصحاَب حممٍد، اي معاشَر املُه  اجريَن  مع الناِس العصَر، فلمَّ
 صلى هللا عليه وسلم  واألنصاِر، إنَّ ِمنكم َلمن َسبَقين فرَأى قَبلي ورأيُت بعَده، وهللِا ما رأيُت َخصاصًة إال ألَصَقها رسوُل هللاِ 

 وقْد بنفِسِه وأهِل بيِتِه دوَن املسلمنَي، وال رأيُت خريًا قطُّ إال عمَّ ِبه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم املسلمنَي، أو كذاَك ذاكَ 
 رأيُتموه؟ قالوا: اللهمَّ نعْم، فجزاُه هللاُ عن هذه األمِة خريًا .....  

 . ختصرتها واقتصرت على المرفوعللحديث تتمة أنا ا# اإليماء:  
 

عن عروَة قاَل: قيَل لَعمرو بِن العاِص: ما َأشدَّ ما رأيَت ُقريشاً بَلغوا ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ قاَل:   -  4754
ليِه فَأَخذوا مَبجاِمِع ثياِبِه،  مرَّ ذاَت يوٍم َفقالوا له: أنَت الذي تَنهاان أْن نعُبَد ما يعُبُد آابُؤان؟ فقاَل: »َأان ذلَك«، َفقاموا إ

تُ ُلوَن  فرأيُت أاب بكٍر الصديَق رضَي هللاُ عنه َيتِضُنُه ِمن ورائِِه وهو يصيُح َِبعلى صوتِِه وإنَّ َعينيِه تشُحباِن وهو يقوُل: }أَتَ قْ 
ُ َوَقْد َجاءَُكْم اِبْلبَ يَِّناِت ِمْن رَبُِّكْم{ ]غا َ اَّللَّ  [. 28فر: رَُجاًل َأْن يَ ُقوَل َربِّ

 . ( بنحوه6348/ 6515(، واإلتحاف ) 16/ 6هو في المجمع )# اإليماء:  
 

عن َعمرو بِن العاِص قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قريٌش خالصُة هللِا عزَّ وجلَّ، فَمن نَصَب هلا   -  4757
نيا واآلخرِة«حرابً أو َمن حاَرهَبا ُسِلَب، وَمن أراَدها بسوٍء ُخزَي يف   . الدُّ

 : موضوع.(784الضعيفة ) # السلسلة
 

عن َعمرو بِن العاِص قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ أوَل الناِس هالكاً قريٌش، وإنَّ أوَل قريٍش  -  4758
 . هالكاً أهُل بَييت«

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 
 [ مسندُ عَمرو بنِ عبد اهلل 292]   

عن َعمرو بِن عبد هللا صاحِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأكَل   -  4759
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 كتفاً، مث قاَم فَتمضمَض، مث صلَّى ومل يتوضَّْأ. 
قلت: وكذلك أخرجه أحمد   هللا ( وأفاد أنه وقع تحريف في اسم أبيه، والصواب: عمرو بن عبيد655/ 4ذكره الحافظ في اإلصابة )# اإليماء: 

  .وغيره من طريق مكي بن إبراهيم

 

 [ مسندُ عَمرو بنُ عَبَسَةَ السُّلَميِّ 293] 
عن َعمرو بِن َعبسَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما َتستقلُّ الشمُس فَيبقى شيٌء ِمن خلِق هللِا إال  -  4762

 سبََّح هللَا، إال ما كاَن ِمن الشياطنِي وأغبياِء َبىن آدَم«. 
 .قاَل الوليُد: فسألُت صفواَن بَن َعمرو: ما َأغبياُء؟ فقاَل: الغباُء شراُر خلِق هللاِ 

 (.2224حسن األلباني إسناده في الصحيحة )# اإليماء: 
 

 [ مسندُ عَمرو بنِ عقيلٍ  294] 
عن َيىي بِن َعمرو بِن عقيٍل، أنَّ أابُه قاَل: بيَنما حنُن عنَد رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم إذ أقبَل رجٌل جريٌء   -  4763

ما  على أمرِِه يتَخطَّى الناَس، فَدان حَت سلََّم ووَضَع كفَّه على ركبِة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، مث قاَل: اي رسوَل هللِا، 
  -: »شهادُة َأن ال إلَه إال هللاُ وأنَّ حممدًا عبُدُه ورسولُُه، وإقاُم الصالِة، وإيتاُء الزكاِة، وصياُم شهِر رمضاَن« اإلسالُم؟ قالَ 

 قاَل: اي رسوَل هللِا، إذا فعلُت ذلَك فقْد أسلمُت؟ قاَل: »نَعم«.  -وذلَك قبَل أْن يُفرَض احلجُّ  
 قْد ذكَر اإلسالَم وذكَر اإلمياَن، فقاَل: »اإلمياُن أْن ُتؤمَن ابهلِل ومالئكِتِه وكتِبِه ورسِلِه  قاَل: اي رسوَل هللِا، فما اإلمياُن؟ فإنَّ هللاَ 

 واحلياِة بعَد املوِت واجلنِة والناِر، وتؤمَن ابلقدِر كلِّه«، قاَل: اي رسوَل هللِا، فإذا فعلُت ذلَك فقْد آمنُت؟ قاَل: »نَعم«. 
اُن؟ فإنَّ هللَا قْد ذكَر اإلسالَم واإلمياَن واإلحساَن، قاَل: »اإلحساُن أْن َُتشى هللَا كأنَّك تراُه،  قاَل: اي رسوَل هللِا، فما اإلحس

 فإْن تُك ال تراُه فإنَّه يراَك«، قاَل: فإذا فعلُت هذا فقد أحسنُت؟ قاَل: »نَعم«. 
لسائِل«. قاَل: صدقَت، واستنَكَرها ِمنه رسوُل هللِا  قاَل: اي رسوَل هللِا، َمَت الساعُة؟ قاَل: »ما املَسؤوُل عنها ِبعَلَم ِمن ا

 اَّللََّ صلى هللا عليه وسلم واستنَكَرها الناُس، قاَل: اي رسوَل هللِا، الساعُة يف مخِس مفاتيَح ِمن الغيِب ال يعلُمهنَّ إال هللاُ: }ِإنَّ 
اَعِة َويُ نَ زُِّل اْلَغْيَث َويَ ْعَلُم َما يف اأْلَ  ِبَِيِّ َأْرٍض مَتُوُت ِإنَّ  ْرَحاِم َوَما َتْدِري نَ ْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري نَ ْفسٌ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّ

[، ولكن ِمن أشراِط الساعِة أْن تلَد اأَلَمُة رب ََّتها، وإذا رأيَت احلُفاَة العراَة العالَة ملوَك الناِس،  34اَّللََّ َعِليٌم َخِبرٌي{ ]لقمان: 
 الناِس يَ َتطاولوَن يف الُبنياِن، فإنَّ ذلَك ِمن أشراِط الساعِة. ورأيَت رعاءَ 

فقاَم الرجُل ُمَقفياً، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ذلُكم جربيُل، أَتى الناَس يف صورِة رجٍل ِمن َبين آدَم علََّمهم  
 .ديَنهم مث رَجَع«

 عثمان بن عطاء الخراساني ضعيف. # اإليماء:  
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 [ مسندُ عَمرو بنِ عوفٍ املُزَنيِّ 295] 
ى{ ]األعلى:   -  4765 عن َعمرو بِن عوٍف، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه ُسئَل عن هذِه اآليِة: }َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّ

 . [ قاَل: »زكاُة الفطِر«14
 ( للبزار بنحوه. 80/ 3ونسبه في المجمع ) ضعيف جدًا. (: 1138الضعيفة ) # السلسلة

 

كُتم هِبما:   -  4769 عن َعمرو بِن عوٍف قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »تركُت فيكم َأمرين لْن َتِضلُّوا ما متسَّ
 . كتاَب هللِا وسنَة نبيِِّه«

 ضعيفان. إسحاق بن إبراهيم الحنيني وشيخه كثير بن عبد هللا # اإليماء:  
 

قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َضعوا يف أهِل ُمزينَة،   - وكانْت َله صحبٌة  -عن َعمرو بِن عوٍف  -  4770
م أهُل أمانٍة«  .فإهنَّ

،  ضعيف  . وقال البوصيري: هذا إسناد.( بلفظ: استرضعوا في مزينة .3365/ 4013(، واإلتحاف ) 1756هو في المطالب )# اإليماء: 
 كثير ضعيف، والواقدي كذاب. 

 

 [ مسندُ عَمرو بنِ يَثْربيِّ الضَّمْريِّ  296] 
عن َعمرو بِن يَ ْثربِّ الضَّْمريِّ قاَل: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم خيُطُب قبَل الرتويِة بيوٍم بعَد الظهِر،   -  4771

 .ويوَم عرفَة حنَي زاَغت الشمُس على راحلِتِه قبَل الصالِة، والغَد ِمن يوِم النحِر مبىن بعَد الظهرِ 
 الواقدي متروك. # اإليماء:  

 

  عَمرو السَّعديِّ  [ مسندُ 297] 
، عن أبيه رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َتسَأل   -  4772 عن عطيَة بِن َعمرو السعديِّ

 الناَس شيئاً، فإنَّ هللَا َتعاىل َمسؤوٌل وُمنٍط«.
عديِّّ  غوي والباوردي وابن قانع وابن مندة وابن فتحون، وهو خطأ  ( وقال: ذكره الب302/ 5ذكره الحافظ في اإلصابة )# اإليماء: َعمرو السَّ

 نشأ عن سقط أو قلب  وذكر الحديث التالي ثم قال: وهذا هو عطية بن عمرو السعدي 
 
 [ مسندُ عَمرو الطائيِّ  298]   

، أنَّه قدَم على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فأجَلَسه معه على البساِط، فأسَلَم وحُسَن إسالُمه،   -  4773 عن َعمرو الطائيِّ
 . ورجَع إىل قوِمه فَأسلموا

 (: وإسناده ضعيف لجهالة رواته.1515)  # الروض البسام 
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 [ مسندُ عمرانَ بنِ حُصنيٍ 299] 
عن عمراَن بِن ُحصنٍي قاَل: قدَم وفُد َبين هَنِد بِن زيٍد على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقاَم طهيُة بُن أب   -  4775

مَتي  زهرٍي النهديُّ بنَي َيدي رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: أتيناَك اي رسوَل هللِا ِمن َغوري هتامَة على أكواِر املَيِس، تر 
نشَف املُدهُن   نستحلُب الصَّبرَي، ونستحيُل الرهاَم، ونستخيُل اجلَهاَم، ِمن أرٍض غائلِة املنطأ غليظِة املوطأ، قد بنا العيُس، 

، برِْئنا اي رسوَل هللِا ِمن الوثنِ  والَعنِن  ويبَس اجلِعثُن، وسقَط األُملوُج ِمن البكارِة وماَت الُعسلوُج، وهلَك اهلديُّ وماَت الَوديُّ
الزمن، لنا دعوُة اإلسالِم وشريعُة اإلسالِم ما طما البحُر وقاَم تِعاٌر، ولنا نَ َعٌم مهل أغفاٌل ال تبضُّ بِبالٍل، ووقرٌي  وما َيدُث 

 قليُل الرِّْسِل كثرُي الرََّسِل، أصابْتنا سنٌة محراُء ُمؤزِلٌة ليَس به َعَلل وال هَنَل. 
 لَك يف حَمِضها وخَمِضها ومذِقها وقوهِتا، واحبْس راعَيها على الدثِر واينِع  فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ابرَك هللاُ 

ال إلَه   الثمِر، وافجْر هلم الثمَد، وابرْك له يف الولِد، َمن أقاَم الصالَة كاَن ُمؤمناً، وَمن آتى الزكاَة مل يكْن غافاًل، َمن شهَد َأن
ُع الشرِك ووضائِع امللِك، مل يكْن عهٌد وال موعٌد وال تثاقٌل عن الصالِة، وال نُلطُط  إال هللاُ كاَن ُمسلماً، لكْم اي َبين هنٍد ودائ

ِل هللِا  يف الزكاِة وال نُلحُد يف احلياِة، َمن أقرَّ ابإلسالِم فَله ما يف هذا الكتاِب، وَمن أقرَّ ابجلزيِة فعليِه الرجوُة وَله ِمن رسو 
 مِة«.صلى هللا عليه وسلم الوفاُء ابلعهِد والذ

على َمن  وكتَب رسوُل هللِا مع طهيَة بِن أب زهرٍي: »بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، ِمن حممٍد رسوِل هللِا إىل َبين هنِد بِن زيٍد، السالُم 
ال يُوكُل اتبَع اهلُدى وآمَن ابهلِل ورسوِلِه، عليُكم يف الوظيفِة والفريضِة، ولكم العارُض والفريُض وذو العناِن الركوُب الضبيُس، 

 َكلَّكم، وال يقطُع سرُحكم، وال َيبُس درُكم، وال يعضُد طلُحكم، ما مل تضمر الّرِماق وأتُكلوا الرابَق«.
َر هذا احلديَث بعَضه الُعذرُي وبعَضه غريُُه: على أكواِر امليِس: يَعين الرحاِل، ترمَتي بِنا العيُس: اإلبُل،   قاَل أبوسعيٍد: فسَّ

يَعين السحاَب املُتفرَق، وَنستحيُل الرهاَم: يَعين القداَح، ونستخيُل اجلَهاَم: يَعين السحاَب الذي قْد أمطَر نستحلُب الصَّبرَي: 
،  ببلٍد آخَر فهو سائٌر يف السماِء، ِمن أرٍض غائلِة النطا: مسافُة األرِض بُعُدها، قد نشَف املُدهُن: يَعين يبَس الغديُر ِمن املاءِ 

 ويبَس اجلُعثُن: 
عروَق الشجرِة، وسقَط األُملوُج ِمن البكارِة: يَعين البكر السمني يدرُكُه اهلزاُل، وماَت الُعسلوُج: يَعين عوَد الشجرِة   يَعين

الذي ينشعُب به الورُق، وهلَك وماَت الودي: يَعين الفسيَل، برئنا ِمن الوثِن والَعنِن: يَعين اخلالَف، ما تبضُّ ببالٍل: يَعين  
ووقرٌي قليُل الرسِل: الصرمُة ِمن الغنِم ليَس هلا أوالٌد، كثرُي الرسِل: يقوُل شديُد التفرِق يف طلِب املَرعى، يف  ليَس هَلا لنٌب،  

حَمِضها وخَمِضها وفوقها ومذِقها: هذا كلُّه يف اللنِب، راعيها على الدثِر قاَل اخلصب، واينِع الثمِر: يَعين النضَج، والثمر ما  
 املاِء خيرج، وال نُلطط يف الزكاِة يقوُل: ال نردْد، وال نُلحد يف احلياِة الظهر يعين العارُض: الشاُة  خيرُج ِمن األرِض قليلةِ 

الَكسريُة، والعريُض الصغرُي، وذو الِعناِن فحُل اإلبِل الصعِب، والضبيُس: الصعُب، ما مل ُنضمر الرماَق: النفاَق، وأتُكلوا  
اِب ابِن قُتيبَة: ذو الِعناِن: الفرُس الركوُب الذلوُل، والَعناُن ألنَّه يُركُب فُيلجُم، وقاَل ابُن  الرابَق: يَعين الرِّاب، قاَل: ويف كت

 . قُتيبَة: الرابُق مجُع ربقٍة وهو احلبُل الذي تربُق ِبه الغنمُ 
 بن يحيى العذري قال العقيلي: مجهول، وشريك سيئ الحفظ، والحسن مدلس وقد عنعن.  نعبد الرحم # اإليماء:  
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 عن عمراَن بِن احلُصنِي، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا َقهقَه أعاَد الُوضوَء والصالَة«. -  4778

 هذا حديث منكر باطل[.] # اإليماء:
 

 صلى هللا عليه وسلم هَنى عن القراءِة خلَف اإلماِم. عن عمراَن بِن ُحصنٍي، أنَّ النيبَّ  -  4779
( وفيه قصة، ثم قال: قوله »فنهاهم عن القراءة خلف اإلمام« وهم من حجاج، 405، 326/ 1أخرجه الدارقطني في سننه )# اإليماء: 

قلت: وانظر الحديث الذي أشار إليه الدارقطني في المسند الجامع   .والصواب ما رواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما عن قتادة
(10835 .) 

 
عن عمراَن بِن حصنٍي قاَل: ملَّا تُويَف إبراهيُم ابُن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم َبكى رسوُل هللِا صلى هللا عليه   -  4780

 هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الَعنُي َتدمُع، والقلُب ََيزُن، وال  وسلم وَدمعْت َعيناُه، َفقالوا: اي رسوَل هللِا تَبكي! فقاَل رسولُ 
 . نَقوُل إْن شاَء هللاُ إال ما يُرضي ربَّنا عزَّ وجلَّ، وإانَّ بَك اي إبراهيُم َلمحزونوَن«

 الخليل بن زكريا متروك.# اإليماء:  
 

بطرِف ِعماَميت ِمن َورائي فقاَل: »اي عمراُن، إنَّ هللَا  عن عمراَن بِن حصنٍي قاَل: أخَذ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم  -  4782
لناقَد  عنَد  َيبُّ اإلنفاَق ويُبغُض اإلقتاَر، فأنفْق وأطعْم وال ُتصرَّ صرًَّا فيعسَر عليَك الطلُب، واعلْم أنَّ هللَا تعاىل َُيبُّ النظَر ا

سماحَة ولو على متراٍت، وَيبُّ الشجاعَة ولو على قتِل  جميِء الشبهاِت، والعقَل الكامَل عنَد نزوِل الشهواِت، وَيبُّ ال
   .حيٍة«

 ضعيف[. ]  # اإليماء:
 

َق على أمِّ ولٍد َله بغالٍم َله فكاَن أيُكُل ِمن صدقِتِه، فقاَل عمراُن: كانوا   -  4783 عن عمراَن بِن حصنٍي، أنَّ رجاًل تصدَّ
 يَروَن أنَّه ما أصاَب ِمن صدقِتِه أو ما أكَل ِمن غلَِّتِه فال أجَر َله فيِه. 

 
 . قاَل: »ملعوٌن َمن فرََّق وُتريََّ يف سوِق الرَّقيِق«عن عمراَن بِن احلصنِي، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم  -  4788

. قال الدارقطني ال يحتج به .. وقال  .(: في اإلسناد عمران بن طليق، وهو قلب الصواب: طليق بن عمران .729)  # الروض البسام 
 (.112/  7الذهبي: روايته عن عمران منقطعة. وانظر الضعيفة )

 
وال نذَر فيما ال يُطيُق ابُن   عن عمراَن بِن حصنٍي، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال نذَر يف معصيٍة، -  4789

 .آدَم«
 إسناده ضعيف، والحديث صحيح[. ] # اإليماء:

 



487 

 

 . عن عمراَن بِن حصنٍي، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ يف املَعاريِض َمندوحًة عن الكذِب« -  4795
 : ضعيف. (1094( )993الضعيفة ) # السلسلة

 
عن عمراَن بِن احلصنِي قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يُوزُن يوَم القيامِة ِمداُد العلماِء ودُم الشهداِء،   -  4800

   .فريجُح ِمداُد العلماِء على دِم الشهداِء«
 حديث ضعيف[. # اإليماء: ]

 
عن عمراَن بِن حصنٍي قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوماً: »ُعرضْت عليَّ األنبياُء، فكاَن النيبُّ َُييُء  -  4802

ليَس َمعه إال الرجُل، وَُييُء اآلخُر ليَس َمعه إال الرجالِن، وَُييُء اآلخُر ليَس َمعه إال النفُر اليسرُي كذلَك، قاَل: فنظرُت  
ا َدنوا إذا هم قوُم موسى، قاَل: مث رأيُت سوادًا كثرياً قْد كاُدوا مَيلؤون أُفَق السماِء،  فرأيُت سوادًا ك م أُميت، فلمَّ ثريًا فظننُت أهنَّ

فقلُت: َمن هؤالِء؟ فقيَل: هؤالِء أُمتَك، قاَل: ففرحُت بذلَك واستبشرُت، مث قيَل يل: انظْر، فنظرُت، فإذا َأان بسواٍد كثرٍي  
: هؤالِء ِمن أُمتَك، ففرحُت بذلَك واستبشرُت، مث قيَل: إنَّ مع هؤالِء سبعنَي ألفاً ِمن أُمتَك َيدخلوَن اجلنَة ال أيضاً، فقيَل يل

 حساَب عليهم وال عذاَب«. 
م َمن ُولَد  يف  مث دخَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل أصحابُُه: فَمن هؤالِء السبعوَن ألفاً؟ فاجتمَع رأيُهم على أهنَّ

اإلسالِم وثبَت فيه مل يدرْك شيئاً ِمن الشرِك، قاَل: فخرَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فسأَلوه فقاَل: »هم الذيَن ال  
م يَتوكلوَن«، فقاَم ُعكاشُة بُن حمصٍن فقاَل: اي رسوَل هللِا ادُع هللَا عزَّ  وَن وعلى رهبِّ   وجلَّ أنْ  َيكتووَن وال َيسرَتْقون وال يَتطريَّ

 ُيَعَلين ِمنهم، قاَل: »أنَت ِمنهم« أو قاَل: »اللهمَّ اجعْلُه ِمنهم«،
 .فقاَم رجٌل آخُر فقاَل: ادُع هللَا عزَّ وجلَّ َأن ُيَعَلين ِمنهم اي رسوَل هللِا، فقاَل: »سبَقَك ِبه ُعكاشُة«

 . في الصحيح من وجه آخر عن عمران مرفوعاً  
 

عن عمراَن بِن حصنٍي قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »سألُت ربِّ عزَّ وجلَّ أْن ال يُدخَل أحدًا ِمن   -  4803
 . أهِل بَييت الناَر، فَأعطانِيها«

 : موضوع.(322الضعيفة ) # السلسلة
 

وسلم: »أَلدفعنَّ الرايَة إىل رجٍل َُيبُّ هللَا  عن عمراَن بِن حصنٍي رضَي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه -  4804
، فجاَء وهو أرمُد، فتفَل يف عينِه وَأعطاُه الرايَة، فما ردَّ وجَهُه حَت فتحَ   هللاُ عليِه،  ورسوَلُه وَُيبُّه هللاُ ورسولُُه«، فبعَث إىل عليٍّ

 .وما َأشكاها بعدُ 
 (: إسناده صحيح. 1480)  # الروض البسام

 
 . عن ابِن عمراَن بِن حصنٍي، عن أبيِه قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »النظُر إىل عليٍّ عبادٌة«  -  4806
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   .]في إسناده من لم أهتد لتراجمهم، وفيه إسماعيل بن موسى الفزاري وهو صدوق يخطئ ورمي بالرفض[# اإليماء:  
 

 رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو يُبغُض ثالَث قبائَل. عن عمراَن بِن حصنٍي قاَل: تُويَف  -  4808
 

عن عمراَن بِن حصنٍي قاَل: مجَع النيبُّ صلى هللا عليه وسلم َبين هاشٍم ذاَت يوٍم فقاَل هلم: »اي َبين هاشٍم، إيّنِ ال   -  4811
ين هاشٍم اتَّقوا الناَر ولو ِبشقِّ مترٍة، اي َبين هاشٍم ال  ُأغين عنُكم ِمن هللِا شيئاً، اي َبين هاشٍم إنَّ َأوليائي منُكم املتقوَن، اي بَ 

نيا حتِملوهَنا على ظهورِكم وأَييت الناُس ابآلخرِة َيِملوهَنا«  . ألفينَّكم أَتتوَن ابلدُّ
 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]

 
 عن عمراَن بِن احلصنِي، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال تقوُم الساعُة إال على شراِر الناِس«.  -  4812

 المتن صحيح من حديث عبد هللا بن مسعود، وأنس بن مالك.  #
   [ مسندُ عمريِ بنِ سعدٍ األنصاريِّ 300]   

[، وذلَك ُعمرُي  61عن عمرِي بِن سعٍد قاَل: يفَّ أُنزلْت هذه اآليُة: }َويَ ُقوُلوَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن َخرْيٍ َلُكْم{ ]التوبة:  -  4813
كرِهوا  و بُن سعٍد، كاَن َيسمُع أحاديَث أهِل املدينِة فَيأيت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فُيسارُّه، حَت كانوا يَتأذوَن بُعمرِي بِن سعٍد 

 . جُمالَسَته، وقَالوا: هو ُأذٌن، فأُنزلْت يفَّ 
  نصر بن علقمة قال الحافظ: مقبول، ولم أر ترجمة لعمرو بن إسحاق شيخ المصنف، وكذلك أبو علقمة نصر بن خزيمة] # اإليماء:

 ووالده[. 
 
 [ مسندُ عمريِ بنِ يَثربيِّ الضَّبِّ  301]   

، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »املولوُد ُمرهتٌن بَعقيقِتِه، فُعقوا َعنه وَأميطوا عن عمرِي بِن يَثِرب الضَّيبِّ  -  4814
 .َعنه اأَلذى، وصدقُة املَرِء املسلِم ألخيِه خرٌي له فيها أجٌر، وصدقُتُه على ذي الرحِم له فيها أجراِن«

 إسناده ضعيف. (: و 663)  # الروض البسام 
 
 [ مسندُ عوفِ بنِ مالكٍ األَشجعيِّ 304]   

عن عوِف بِن مالٍك قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ األنبياَء يَتكاثروَن ِبُمِتهم، ولقْد َكَثرهُتم غرَي   -  4824
بَّه أربعنَي يوماً، وال يَنبغي  موسى، وإيّنِ أَلرجو َأن َأكثُره، ولقد ُأويَت موسى خصالٍت مل يُعطهنَّ نيبٌّ: إنَّه مكَث يُناجي ر 

َد بدفِنِه وقربِِه مل َيطلْع عليه أحٌد، وهو يوَم ُيص عُق الناُس قائٌم للُمتحابنَي َأن يُناجيا أطوَل ِمن جَنوامُها، وإنَّ ربَّك عزَّ وجلَّ توحَّ
   .عنَد العرِش ال ُيصعُق معهم«

 : ضعيف.(2450الضعيفة ) # السلسلة
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 [ مسندُ عُوميرٍ أبي الدَّرداءِ 306]   

رداِء، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إن لإلسالِم ُصوًى وعالماٍت كمناِر الطريِق، فرأُسها   -  4828 عن أب الدَّ
 الوضوِء، واحلكُم بكتاِب هللِا  ومجاهُلا شهادُة أْن ال إلَه إال هللاُ وأنَّ حممدًا عبُدُه ورسولُُه، وإقاُم الصالِة، وإيتاُء الزكاِة، ومتامُ 

وُسنِة نبيِِّه صلى هللا عليه وسلم، وطاعُة والِة األمِر، وتسليُمكم على أنفِسكم، وتسليُمكم إذا دخلُتم بيوَتكم، وتسليُمكم  
 . على َبين آدَم إذا لقيُتموهم«

 ( للطبراني مختصرًا. 38/  1ونسبه في المجمع ) (: هذا إسناد ال بأس به في الشواهد ...653/  1قال في الصحيحة )# اإليماء:  
 

رداِء رضَي هللاُ عنه أنَّه قاَل: َذرَعنا املسجَد مث أَتينا رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »َعريشاً   -  4838 عن أب الدَّ
 كعريِش موسى مثام وُخشيباٍت، واألمُر َأعجُل ِمن ذلَك«. 

 (. 616الصحيحة )حسنه األلباني بطرقه في # اإليماء: 
 

رداِء قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صلَّى يوَم اجلمعِة يف مجاعٍة ُكتَب له حجٌة   -  4843 عن أب الدَّ
 . متقبلٌة، وإْن صلَّى العصَر كانْت له عمرًة، فإْن َأمسى يف مكانِِه مل َيسأل هللَا تعاىل شيئاً إال َأعطاُه«

 إسناد ضعيف جدًا[.هذا ] # اإليماء:
 

روا وخاِلفوا أهَل الكتاِب« -  4847 رداِء، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »تسحَّ  . عن أب الدَّ
 إسناده شديد الضعف[. # اإليماء: ]

 
رداِء قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ جَتاوَز ألُ  -  4852 ميتِّ ما َأخطأْت أو ُأكرِهْت عن أب الدَّ

 أو نسيْت«. 
   .أو اسُتكرهُتم عليِه« ويف رويِة ابِن منده: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ قد جَتاوَز َعنكم ما َأخطأُُت، أو َنسيُتم، 

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

رداِء، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم هَنى أْن يُؤكَل ع -  4853  .لى منخٍل أو غرابٍل، وأن أيكُل الرجُل ُمتكئاً عن أب الدَّ
 لم أر ترجمة لعمرو بن رزيق فيما لدي من المراجع[.]  # اإليماء:

 
رداِء قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا جلَس القوُم على شراهِبم وداَرت الكأُس عليِهم   -  4857 عن أب الدَّ

 .عزَّ وجلَّ«دارْت عليهم لعنُة هللِا 
 في إسناده من لم أقف على حاله، وفيه أيضًا يزيد بن عياض وهو متروك[. ] # اإليماء:
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رداِء قاَل: ليلٌة َأمرُضها إىل الصباِح أحبُّ إيلَّ ِمن مُحِْر النَّعِم، قاَل  -  4858 : مسعُت رسوَل هللِا صلى أبو الدرداءعن أب الدَّ
 . هللا عليه وسلم يقوُل: »ما ِمن مسلٍم ميرُض مرضاً قليالً وال كثريًا فيقوُم ِمن ذلَك املرِض إال قاَم عطاًل ِمن الذنوِب«

 األزدي: منكر الحديث، وفيه انقطاع بين محمد بن سيرين وأبي الدرداء[.  حأبو الفتكر بن قيس قال ب] # اإليماء:
 

رداِء قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »قاَل هللاُ: َأان الرمحُن َشققُت الرِحَم ِمن   -  4865 عن أب الدَّ
 . امْسي، فَمن وَصَلها وصلُتُه وَمن قطَعها بتتُُّه«

 بحر السقاء هو ابن كنيز متروك الحديث[. ] # اإليماء:
 
 

رداِء قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن كاَن وصلًة ألخيِه إىل ذي   -  4868 عن شريٍح، عن أب الدَّ
رجاِت«    .سلطاٍن يف مبلِغ ِبرٍّ ودفِع مكروٍه رفَعُه هللاُ يف الدَّ

   إسناده ضعيف.# اإليماء: 
 
 

رداِء قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا -  4870 ا محَلُه على دابٍة يف  عن أب الدَّ  عليه وسلم: »َمن محَل أخاُه على ِشْسٍع فكأمنَّ
 . سبيِل هللِا عزَّ وجلَّ«

 (: هذا موضوع.4590الضعيفة ) # السلسلة
 

رداِء قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يدخُل اجلنَة َمن يف قلِبِه مثقاُل حبِة خردٍل ِمن   -  4871 عن أب الدَّ
راُك اجليُد أو يف ِعالقِة سوِطِه؟ قاَل: »ليَس ذاكَ   هو  ِكرٍب« قيَل: اي رسوَل هللِا، الكرُب أْن يكوَن ألحِدان الثوُب اجليُد أو الشِّ

، إنَّ هللَا مجيٌل َُيبُّ اجلماَل ويكَرُه البؤَس والتباؤَس، وما يف ميزاِن املؤمِن شيٌء أفضُل ِمنالِكرُب، إمنَّ    ا الكرُب أْن تغِمَض احلقَّ
 . خلٍق حسٍن«

 فيه ليث بن أبي سليم ضعيف، ومحمد بن جعدة لم أعرفه[. ] # اإليماء:
 
 

رداِء يف مؤخِر املسجِد بدمشَق وهو خليفٌة، فجلَس   -  4873 عن عبد امللك بِن مرواَن أنَّه كاَن كثريًا ما َُيلُس إىل أمِّ الدَّ
الَء بعَد العبادِة والنُّسِك؟ قاَل: ِإي وهللاِ  رد إليها مرًة ِمن املراِر فقالْت َله: اي أمرَي املؤمننَي، بَلغين أنَّك شربَت الطِّ اِء،  اي أمَّ الدَّ

رداِء:   والدماء قد شربُتها. مث َأاتُه غالٌم َله كاَن قد بعَثُه يف حاجٍة فأبطَأ عليِه فقاَل: ما حَبسَك؟ عليَك لعنُة هللِا، فقالْت أمُّ  الدَّ
رداِء يقوُل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ال تفعْل اي أمرَي املؤمننَي، فإيّنِ مسعُت أاب ال  .دخُل اجلنَة لعَّاٌن«ي الدَّ

 زرعة. حاتم وأبو الجلد التميمي لم أعرفه، وإبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني وثقه ابن حبان والطبراني وكذبه أبو أبو# اإليماء: 
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رداِء، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن رَمى امرءًا مبا ليَس فيِه ليعيَبُه حبَسُه هللاُ يف انِر جهنَم   -  4874 عن أب الدَّ
 . حَت أييَت مبقاِد ما قاَل فيه«

 بن محمد بن أبي سبرة متهم، وعمر بن عبد هللا الغساني لم أعرفه.  عبد هللابكر بن   أبو# اإليماء:  
 

رداِء قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن سافَر منُكم فلريِجْع إىل أهِلِه هبديٍة، وَمن َمشى   -  4875 عن أب الدَّ
 . عن راحلِتِه َعقبًة كاَن كَمن أعتَق رقبًة«

 الدرداء[. . ويزيد لم يسمع من أبي .حاتم: متروك الحديث .  حكيم بن خذام قال أبو] # اإليماء:
 

رداِء رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ يَعين يقوُل: أان َمع   -  4880 عن أب الدَّ
 . َعبدي ما ذَكَرين وحَتركْت ب َشفتاُه«

 . والحديث صح من حديث أبي هريرة[. .إسناده ضعيف .] # اإليماء:
 

رداِء قاَل: مرَّ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم برجٍل وهو ساجٌد يقوُل يف سجوِدِه: اللهمَّ إيّنِ أسأُلَك ِبنَّ   -  4881 عن أب الدَّ
لَك احلمَد، ال إلَه إال أنَت وحَدَك ال شريَك لَك، املناُن بديُع السماواِت واألرِض، ذو اجلالِل واإلكراِم، فقاَل رسوُل هللِا  

 .وسلم: »لقْد سأَل هللَا ابمِسِه الذي إذا ُدعَي ِبه أجاَب، وإذا ُسئَل ِبه َأعطى« صلى هللا عليه 
 عمرو بن بكر السكسكي متروك.# اإليماء:  

 
 

رداِء لُيسلَِّم عليه، فانطلَق   -  4882 رداِء، أنَّ عمَر بعَث َحبيَب بَن َمسلمَة يف بعِض املتاعِب، فأَتى أاب الدَّ عن َموىل ألب الدَّ
رداِء، فقد أَبلغَت يف التَّشييِع،  أبو رداِء ُيشيُِّعه، فَمشى َمعه ما شاَء هللاُ عزَّ وجلَّ، فقيَل له: لو رجعَت اي أاب الدَّ :  فقالَ  الدَّ

، وُتصلَِّي كلَّ صالٍة وأنَت َترى ا آِخُر  َأوِصين، فقاَل: ُأوصيَك بَتقوى هللِا، واحملافظِة على الصلواِت، وَأن ُتصلِّيهنَّ ملواقيِتهنَّ أهنَّ
َك ودعوَة املظلوِم، فإيّنِ مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ العبَد إذا ظُل َم فلم يُنَصْر ومل  صالٍة ُتصلِّيها، وإايَّ

ُرُه فرفَع َطرَفه إىل السماِء فَدعا ربَّه عزَّ وجلَّ لبَّاُه فقاَل: لبيَك َعبدي َأان أَنصُرَك عاجاًل وآجالً   .«َيكن له َمن يُ َبصِّ
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
رداِء ُمنصَرَفه ِمن الصائفِة الصُّغرى فقاَل: أيُّها الناُس اجَتِمعوا،   -  4883 عن َعمرو بِن قيٍس الكنديِّ قاَل: ُكنا مَع أب الدَّ

 مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن اغربَّْت قدماُه يف سبيِل هللِا حرََّم هللاُ سائَر جسِدِه على الناِر« . 
  يُّها الناُس، اذُكروا هللَا يذُكرْكم، ما ِمن عبٍد يقوُل: ال إلَه إال هللاُ إال قاَل هللاُ: صدَق َعبدي، ِمينِّ بدَأ احلمُد وإيلَّ مث قاَل: »اي أ

  يحُ يعوُد وَأان أحقُّ ابحلمِد، وما ِمن عبٍد يقوُل: سبحاَن هللِا وحبمِدِه إال قاَل هللاُ تعاىل: صدَق َعبدي، ُسبحاين وحبمدي، التسب
َل  ِمين بدَأ وإيلَّ يعوُد وهو خالٌص يل، وما عبٍد يقوُل: ال حوَل وال قوَة إال ابهلِل إال قاَل هللاُ عزَّ وجلَّ: صدَق َعبدي، ال حو 
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 وال قوَة إال ِب، سْل َعبدي توبة«.
والشطر  . (11063ند الجامع )( من وجه آخر عن أبي الدرداء في حديث طويل، وانظر المس443/ 6عند أحمد ) الشطر األول# اإليماء: 

 ، وإنما أوردته الحتمال الرفع، ولم أقف عليه في غير هذا الموضع، وهللا أعلم الدرداءالثاني من الحديث األقرب أنه من كالم أبي 
 

رداِء قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قاَل هللاُ تعاىل: إذا اتَب َعبدي  -  4888 يُت جوارَحُه  عن أب الدَّ إيلَّ َنسَّ
يُت حاِفظَيه حَت ال َيشهدوا عليِه«  .عَمَله، وَنسيُت البقاَع، وَنسَّ

حدث بعجائب، وعبد الوهاب هو الثقفي اختلط، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، ومحمد بن زياد لم   معبد الرحيعمران بن  # اإليماء:  
 أميزه.

 
رداِء قاَل: سألُت رسو  -  4889 َل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن القرآِن، فقاَل: »كالُم هللِا عزَّ وجلَّ غرُي عن أب الدَّ
 . خملوٍق«

 (: منكر الحديث، وله عن الوليد بن مسلم خبر موضوع.658/ 3قال الذهبي في ترجمة عبد الملك بن عبدربه في الميزان ) # اإليماء:  
 

ا صليُت ِمن الليِل ركعاٍت ال أقرأُ فيهنَّ إال فاحتَة   -  4890 رداِء قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا ِبب أنَت وأُمي، رمبَّ عن أب الدَّ
  الكتاِب، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »بٍخ بٍخ، إنَّ فاحتَة الكتاِب لُتجزُئ ما ال جُتزُئ البقرُة وآُل عمراَن والنساءُ 

علْت   إذا مل تقرْأ معهنَّ بفاحتِة القرآِن، وإنَّ فاحتَة القرآِن لُتجزُئ ما ال ُُيزُئ شيٌء ِمن القرآِن، ولو أنَّ فاحتَة القرآِن جُ واملائدةُ 
 .يف كفِة امليزاِن وُجعَل القرآُن يف الكفِة اأُلخرى فَضَلْت فاحتُة القرآِن على القرآِن سبَع مراٍت« 

 يف جدًا.  ضع(: 3996الضعيفة ) # السلسلة
 

رداِء قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن حفَظ على أُميت أربعنَي حديثاً ِمن أمِر ديِنها بعَثُه   -  4893 عن أب الدَّ
 . هللاُ تعاىل فقيهاً، وكنُت َله يوَم القيامِة شافعاً وشهيدًا« 

 إسناده موضوع[.  ] # اإليماء:
 

رداِء قاَل: قاَل رسوُل هللاِ  -  4895  صلى هللا عليه وسلم: »ال تَ َلثَّموا ِمن الغباِر يف سبيِل هللِا، فإَن الغباَر يف  عن أب الدَّ
 . سبيِل هللِا كثباُن ِمسِك اجلنِة«

 سليمان الشاذكوني متروك، وسعيد بن عبد الجبار ضعيف، وشريح لم يلق أبا الدرداء[.]  # اإليماء:
 

رداِء قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »رأيُت ليلَة ُأسرَى ب مكتوابً حوَل العرِش يف فرندٍة   -  4902 عن أب الدَّ
 . الصديُق« أبو بكرٍ خضراَء مكتوابً فيها بقلٍم ِمن نوٍر أبيَض: ال إلَه إال هللاُ، حممٌد رسوُل هللِا، 

 إسناده موضوع[. ] # اإليماء:
 

رداِء قاَل: رَآين النيبُّ صلى هللا عليه وسلم وَأان َأمشي أماَم أب بكٍر الصديِق رضَي هللاُ عنه وقاَل: »اي   -  4903 عن أب الدَّ
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نيا واآلخرِة! ما طَلعت الشمُس وال غربْت على أحٍد بعَد النبيِّنَي واملُ  رداِء، َأمتشي أماَم َمن هو خرٌي ِمنَك يف الدُّ رسلنَي  أاب الدَّ
 . ِمن أب بكٍر الصديِق رضَي هللاُ عنه«أفضَل 

 ( باختصار يسير.44/  9وهو في المجمع ) إسناده شديد الضعف، وقد حكم على الحديث بالوضع[.] # اإليماء:
 

نيا كاَن ساخطاً على هللِا   -  4912 رداِء قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أصبَح حزيناً على الدُّ عن أب الدَّ
ا َيشكو ربَّه عزَّ وجلَّ، وَمن قعَد أو جَلَس إىل غينٍّ فَتضعَضَع له ِلُدن يا  عزَّ وجلَّ، وَمن أصبَح َيشكو مصيبًة نزلْت ِبه فإمنَّ

 .ثُلثا ِديِنِه ودخَل الناَر، وَمن قرَأ القرآَن واُتَذ آايِت هللِا هزوًا« ُيصيُبها ذهبَ 
 إسناده ساقط[. ] # اإليماء:

 
رداِء إىل سلماَن: أمَّا بعُد اي َأخي إيّنِ   عن حممِد بِن واسٍع األزديِّ قاَل: كتَب أبو -  4914 رداِء إىل سلماَن: ِمن أب الدَّ الدَّ

اشرتيُت خادماً، وإيّنِ مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »العبُد ِمن هللِا وهو ِمنه ما مل خُيَدْم، فإذا ُخدَم وقَع أنبئُت أنََّك 
كَ  رداِء سألْتين أْن َأشرتَي هَلا خادماً، وكنُت لذلَك موسرًا، وإيّنِ خفُت احلساَب، اي أخي إايَّ أْن   عليه احلساُب«، وإنَّ أمَّ الدَّ

هللَا عزَّ وجلَّ وحساٌب علينا، فإانَّ ِعشنا بعَد نبيِّنا صلى هللا عليه وسلم دهرًا طوياًل، وهللاُ أعلُم مبا أحَدْثنا، وهللاُ   َتلقى
 . املُستعانُ 

 : ضعيف.(3931الضعيفة ) # السلسلة
 

رداِء: أال تَبتغي أَلضياِفَك ما يَبتغي  -  4915 رداِء قالْت: قلُت ألب الدَّ الرجُل أَلضياِفهم؟ فقاَل: إيّنِ مسعُت   عن أمِّ الدَّ
 . «رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ َأماَمكم عقبًة كؤودًا وال َُيوزُها املُثقلوَن، فأحبُّ َأْن أَُتفََّف لتلَك العقبةِ 

وصححه األلباني في الصحيحة   القصة.( للبزار باختصار 263/ 10ونسبه في المجمع ) (: إسناده قوي.1622)  # الروض البسام 
(2480.) 
 

رداِء قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قاَل هللاُ عزَّ وجلَّ: إيّنِ  -  4918 واجلنَّ واإلنسَّ يف نبٍإ عظيٍم،   عن أب الدَّ
 َأخلُق ويُعبُد َغريي، وَأرزُق وُيشكُر َغريي«. 

 : ضعيف.(2371الضعيفة ) # السلسلة
 

رداِء قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »البالُء ُموكٌل ابلقوِل« -  4919  .عن أب الدَّ
 : ضعيف.(3382الضعيفة ) # السلسلة

 

 [ مسندُ عياشِ بنِ أبي ربيعَة املَخزوميِّ  307] 
عن عياِش بِن أب ربيعَة املَخزوميِّ قاَل: بيَنما رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيصلِّي يوماً ِبصحاِبِه إذ مرَّ بنَي   -  4924

ا انصرَف رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أيُّكم سبََّح؟« قاَل عياشٌ  : أَيدينا محاٌر، فقاَل عياٌش: سبحاَن هللِا، قاَل: فلمَّ
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 .وَل هللِا، مسعُت أنَّ احلماَر يقطُع الصالَة، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يَقطُع الصالَة شيٌء«َأان اي رس
 روايته عن عياش بن أبي ربيعة مرسلة. زعبد العزيعمر بن # اإليماء: 

 

 [ مسندُ عياضِ بنِ محارٍ املُجاشعيِّ 308] 
ثين هللاُ جلَّ   -  4925 ثكم مبا حدَّ ، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل يوماً: »أال ُأحدِّ عن عياِض بِن محاٍر اجملاشعيِّ

ا الطواغيَت،  وعزَّ ِبه يف الكتاِب! إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ خلَق آدَم وبَنيِه ُحنفاَء ُمسلمنَي، فَأعطاُهم املاَل حالاًل ال حراَم فيِه وَعَبدو 
: إيّنِ إْن أَتيُتهم ثَلَغْت قريٌش رَأسي كما تُثلُغ اخلبزُة،  فقاَل يل:  فَأمرين أْن آتَيهم فأُبنَي هلم الذي جبَ َلهم عليِه، فخاطبُت ربِّ

ن  امِض أُمِضَك، وأَنفْق أُنفْق عليَك، وقاِتْل َمن عصاَك مبن أطاَعَك، فإيّنِ سأجعُل َمع كلِّ جيٍش تبعثُُه عشرَة أمثاِلِه مِ 
 املالئكِة، وانضٌخ يف صدِر عدوَِّك الرعَب، وُمعطيَك كتاابً ال مَيحوُه املاُء، ُأذكرَُكه انئماً ويقظااًن،

م دموا َوجهي وَسَلبوين َأهلي، وَأان ُمبادئهم فإْن أغلْبهم أْيتوا ما دعوهُتم إليِه طائعنَي أو كارِ  هنَي،  فانظروين وقريشاً هذه، فإهنَّ
  لسُت على شيٍء أدعوُكم إليِه«.وإْن يغلُبوين فإيّنِ 

 . (، ولم أره في المجمع997/ )17هو عند الطبراني # اإليماء: 
 

 عن فضالَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يُعجُبُه ُحسن الصوِت ابلقرآِن   -  4932
 حبان. الشاذكوني كذبه ابن معين، وميسرة مولى فضالة لم يوثقه غير ابن # اإليماء:  
 

 [ مسندُ الفضلِ بنِ العباسِ 313] 
 عن الفضِل بِن عباٍس قاَل: ُكفَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يف ثوبنِي أَبيضنِي وبُرٍد أمحَر. -  4934

 .ويف روايِة ابِن املُقرِئ: .. َثوبنِي أَبيضنِي وَسحوليةٍ 
( ألبي يعلى بلفظ: في ثوبين أبيضين  1884/ 2224(، واإلتحاف ) 803)ونسبه في المطالب  إسناداه إلى عطاء ضعيفان.# اإليماء:  

 سحوليين.
 

، مث  -  4935 عن الفضِل بِن عباٍس قاَل: دخلُت مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم الكعبَة فَدعا يف نواِحيها كلِّها ومل ُيصلِّ
 . َهاُهنا القبلُة« نزَل فصلَّى يف وجِه الكعبِة عن مينِي العلِم رَكعتنِي، مث قاَل: »

 سليم بن مسلم قال النسائي: متروك، ويعقوب بن عطاء ضعيف.# اإليماء:  
 

عن الفضِل بِن عباٍس قاَل: كنُت رِْدَف النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يوَم عرفَة، فجاَء رجٌل ِمن أهِل اليمِن يسألُُه   -  4936
علُت أنظُر نظرًا، ففطَن ب رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فأهوى  عن بعِض األمِر وخلَفُه امرأٌة ضخمٌة حسناُء، قاَل: فج

له إىل ِمن   مبِْخَصرٍة فوَكَزين هِبا وقاَل: »اي ابَن أخي، هذا يوٌم َمن حفَظ عينيِه من النظِر ولسانَُه أن يتكلََّم مبا ال َيلُّ له ُغِفرَ 
 . عام قابٍل ِمن هذا«
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 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

 .عن الفضِل بِن عباٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم مجَع بنَي الصالتنِي ابملُزدلفةِ  -  4937
 صحيح[ ]  # اإليماء:

 

 .عن الفضِل بِن عباٍس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم رَمى مجرَة الَعقبِة يوَم النحِر راكباً  -  4938
 الواقدي متروك. # اإليماء:  

 
عن الفضِل بِن العباِس قاَل: جاَءين رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فخرجُت إليِه، فوجدتُُه َموعوكاً قد عصَب   -  4939

رأَسُه فقاَل: »خْذ بِيدي اي فضُل«، فأخذُت بيِدِه، فانطلَق حَت جلَس على املنرِب مث قاَل يل: »انِد يف الناِس«، فِصحُت يف  
ا اجتَمعوا إليِه  محَد هللَا وأَثىن عليِه مث قاَل: »أمَّا بعُد أيُّها الناُس، فإنَّه قْد َدان ِمين ُخفوٌف ِمن بنِي أظهرِكم، فَمن  الناِس، فلمَّ

كنُت جلدُت َله ظهرًا فهذا َظهري فليستِقْد ِمنه، وَمن كنُت َأخذُت َله مااًل فهذا َمايل فليأُخْذ ِمنه، وَمن كنُت شتمُت َله  
حناَء ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، َأال وإنَّ  عرضاً فهذا ِعرضي فليستقِ  ْد ِمنه، و ال يقْل رجٌل: إيّنِ َأخشى الشَّ

حناَء ليسْت ِمن طَبيعيت وال ِمن شْأين، َأال وإنَّ أحبَّكم إيلَّ َمن أخَذ شيئاً إْن كاَن َله أو حلَّلين فلقيُت هللَا عزَّ  وجلَّ وَأان  الشَّ
 أنَّ هذا غرَي ُمغٍن عينِّ حَت أقوَم فيكم ِمرارًا«. طيبٌة نَفسي، وإيّنِ َأرى 

حناِء وغريِها، فقاَم رجٌل وقاَل: اي رس وَل هللِا، إنَّ قاَل الفضُل: مث نزَل فصلَّى الظهَر مث رجَع إىل املنرِب فعاَد ِلَمقالِتِه اأُلوىل ابلشَّ
ُب قائاًل و  ال َنستحلُفُه على مينٍي، ففيَم كانْت لَك ِعندي؟« قاَل: اي رسوَل هللِا،  يل عنَدَك ثالثَة دراهَم، قاَل: »أَما إانَّ ال نُكذِّ

 تذكُر يوَم مرَّ ِبك مسكنٌي فَأمْرتين فأعطيُتُه ثالثَة دراهَم؟ قاَل: »أعِطِه اي فضُل«، قاَل: فأمرتُُه فجلَس.
نيا   ال يقوَلنَّ رجٌل:مث قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كاَن لَنا عنَدُه شيٌء فلريدَّه و  نيا، َأال وإنَّ فضوَح الدُّ ُفضوح الدُّ

: »وملَ  أيسُر ِمن ُفضوِح اآلخرِة«، فقاَم رجٌل فقاَل: اي رسوَل هللِا، إنَّ ِعندي ثالثَة دراهَم َغَللُتها يف سبيِل هللِا عزَّوجلَّ، قالَ 
 فضُل«.َغلْلَتها؟« قاَل: كنُت ِإليها حمتاجاً، قاَل: »ُخْذها ِمنه اي 

 مث قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن خشَي ِمن نفِسِه شيئاً فليُقْم فلندُع َله«، فقاَم رجٌل فقاَل: اي رسوَل هللِا، وهللاِ 
فقاَل: اي رسوَل إيّنِ لكذاٌب، وإيّنِ لفاحٌش، وإيّنِ لَنؤوٌم، قاَل: »اللهمَّ فارزْقُه صدقاً، وَأذهْب عنه النوَم إذا أراَد«، مث قاَم آخُر 

ِمن شيٍء ِمن األشياِء إال وقْد جئُتُه؟ فقاَل عمُر بُن اخلطاِب رضَي هللاُ عنه: فَضحَت   هللِا، إيّنِ لكذاٌب، وإيّنِ ملنافٌق، وما
نيا أهوُن ِمن ُفضوِح اآلخرِة«، مث قاَل: »ا للهمَّ ارزْقُه  نفَسك أيُّها الرجُل، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُفضوُح الدُّ

ْ أمَرُه إىل خرٍي«، فقاَل: فتكلََّم عمُر بكلمٍة، فضَحَك رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »عمُر َمع ي  صدقاً وإمياانً، وصريِّ
 وَأان مع عمَر، واحلقُّ بعدي مع عمَر حيُث كاَن«. 

 . : »أمَّا بعُد«وروايُة السراِج خمتصرٌة: أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم خطَب فقالَ 
وهو في   (: منكر.6297وقال في األلباني في الضعيفة ) بل قال الذهبي: أخاف أن يكون كذبًا مختلقًا[. .إسناده ضعيف ..] # اإليماء:
 بنحوه.   (26/ 9(، والمجمع )2030/ 2409(، واإلتحاف )4322المطالب )
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 [ مسندُ فريوزٍ الدَّيلميِّ 315] 
يلميِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أفضُل العبادِة حسُن الظنِّ ابهلِل، يقوُل هللاُ عزَّ   -  4944 عن ابِن الدَّ

 .وجلَّ: َأان عنَد ُحسِن ظنَِّك ِب« 
 يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي ضعيف[.] # اإليماء:

 

 [ مسندُ قدامةَ بنِ عبد اهلل الكِالبيِّ 319] 
قدامَة بِن عبد هللا الِكالبِّ رضَي هللاُ عنه قاَل: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف حجِة الوداِع يوَم  عن  -  4951

 النحِر على انقٍة صهباَء يَرمي مجرَة الَعقبِة، ال ضرَب وال طرَد، وال إليَك إليَك. 
اَل: قاَل قدامُة: كنُت َرديفاً ألب يوَم قسَم النيبُّ صلى هللا  فقلُت ألميَن: ِمن أيَن عرَف ُقدامُة النيبَّ صلى هللا عليه وسلم؟ ق

ا كاَن ذلَك اليوم عرفُتهُ   . عليه وسلم غنائَم خيرَب فرأيُتُه، فلمَّ
 (.11182والشق األول من الحديث عند الترمذي وغيره، انظر المسند الجامع ) عمر بن هارون البلخي متروك.# اإليماء:  
 

عن قدامَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عليُكم بَتقوى هللِا وهذِه اجلماعِة، فإنَّ هللَا ال َُيمُع أُميت   -  4952
 على ضاللٍة، وعليُكم ابلصرِب حَت َيسرتيَح بَ رٌّ أو ُيسرتاَح ِمن فاجٍر«.

وال أعرف أليمن عن  ف جدًا، وهو غريب قد أنكروه وهللا أعلم.قال الخليلي: لم يكن يرويه عن مكي إال الحسين بن داود هذا، وهو ضعي# 
 قدامة إال: رأيت النبي صلى هللا عليه وسلم يرمي الجمرة على ناقة صهباء، وهللا أعلم. 

 

 [ مسندُ قَردةَ بنِ نُفَاثةَ السَّلويلِّ  321] 
لويلَّ قاَل: وفَد َقردُة بُن نُ َفاثَة إىل  -  4955 رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو يَعين ابن حنٍو ِمن ثالثنَي عن أب احلكِم السَّ

ا انصرَف أنشَأ يقوُل:   ومئٍة، فأسلَم، فلمَّ
 ابَن الشباُب فلم أحفْل ِبه ابالً ... وأقبَل الشيُب واإلسالُم ِإقباالً 

 وقْد ُأَروِّي َندميي ِمن ُمَشْعشعٍة ... وقْد أُقلُِّب أعجازًا وأكفاالً 
  إذ مل أيِتين َأجلي ... حَت اكتَسيُت ِمن اإلسالِم ِسرابالً فاحلمُد هللِ 

 
حدثنا أبو الطاهر: حدثنا أبو يزيد هبذا اإلسناد قاَل: قاَل قردُة حنَي كرُب   -يعين املقدامي   -قاَل ابُن مخريويه: وحدثنا حممد  

 وبلَغ ثالثنَي ومئَة سنة: 
 صنِي ملَّا َمسيَن الكربُ أصبحُت شيخاً َأرى الشخصنِي أربعًة ... والشخَص شخ

 ال أمسُع الصوَت حَت أستديَر لَه ... وحاَل ابلطرِف دوَن املَنظِر الِقصرُ 
 وكنُت َأمشي على الساقنِي ُمعتداًل ... فصرُت َأمشي على ما يُنبُت الشجرُ 
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 إذا أقوُم َعجنُت األرَض ُمعتمدًا ... على الرَباِجِم حَت يذهَب النَّفرُ 
 بن موسى وأبوه وعمه لم أجد لهم ترجمة.  الحكم# اإليماء:  
 

 [ مسندُ قيسِ بنِ سعدِ بنِ عبادةَ األَنصاريِّ 322] 
ا نزَل شهُر رمضاَن مل نُؤمْر هِبا ومل نُنَه   -  4956 عن قيِس بِن سعٍد قاَل: أُمْران أْن نصوَم العشَر ِمن أوِل ذي احلجِة، فلمَّ

 .َعنها
 وابن أبي ليلى سيئ الحفظ. المفضل بن صدقة ضعيف، # اإليماء:  
 

 [ مسندُ قيسِ بنِ قَهدٍ 326] 
ا سلََّم رسوُل هللِا   -  4961 عن قيِس بِن قهٍد، أنَّه صلَّى مع النيبِّ صلى هللا عليه وسلم ومل يكْن رَكَع رَكعيت الفجِر، فلمَّ

 صلى هللا عليه وسلم سلَّم َمعه، مث قاَم فرَكَع رَكعيت الفجِر ورسوُل هللِا ينظُُر إليِه فلم ينكْر ذلَك عليِه. 
( وغيره: قيس بن عمرو وقيل  1116ي هذا الحديث عند تمام وغيره: قيس بن قهد، وعند ابن خزيمة )هكذا وقع في اسم صحاب# اإليماء: 

 . (11219وحديث قيس بن عمرو في السنن، انظر المسند الجامع )  (496، 491/ 5وانظر اإلصابة ) هما واحد، وفرق آخرون بينهما
 

 [ مسندُ كُرْدُوس 328] 
هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َأحىي ليلَة العيِد وليلَة النصِف ِمن شعباَن مل ميْت   عن ُكْرُدوس قاَل: قاَل رسولُ  -  4963

 قلُبُه يوَم متوُت القلوُب«. 
 : ومروان هذا متروك متهم بالكذب.عن مروان بن سالم (581/ 5قال الحافظ في اإلصابة )# اإليماء: 

 

 املُزنيِّ [ مسندُ كعبِ بنِ زهريِ بنِ أبي سُلمى  329] 
عن عبد الرمحن بِن كعِب بِن زهرِي بِن أب ُسلمى املُزيّنِ قاَل: خرَج كعٌب وجُبرٌي ابنا زهرٍي حَت أَتيا أَبرَق الَعزَّاَف،   -  4964

ِمنه،   فأمسعَ  - يَعين رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم  -قاَل جُبرٌي لكعٍب: اثُبْت يف غنِمنا يف هذا املكاِن حَت آيتَ هذا الرجَل 
 فثبَت كعٌب وخرَج جُبرٌي، فجاَء رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فعرَض عليِه اإلسالَم، فأسَلَم وبلَغ ذلَك كعباً قاَل: 

 َأال أبِلغا عينِّ جُبريًا رسالًة ... على أيِّ شيٍء َوْيَب  غرِيَك دلَّكا 
 أخاً َلَكا على ُخُلٍق مل تلِف أُمَّا وال أابً عليِه ... ومل تدرْك عليِه 

 بكأٍس رويٍة ... وَأهْنَلَك املأموُن ِمنها وعلَّكا أبو بكرٍ سقاَك 
 

ا بلَغ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم غضَب رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فأهَدَر دَمُه وقاَل: »َمن لقَي كعباً فليقتُ ْله «،  فلمَّ
هللِا صلى هللا عليه وسلم أهَدَر َدمُه، ويقوُل َله: النجاَة، وما َأرى أْن تَنفلَت، مث فكتَب بذلَك جبرٌي إىل َأخيِه يذُكُر َله أنَّ رسوَل 

ُل هللِا  كتَب إليِه بعَد ذلَك: اعلَمن أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ال أيتيِه أحٌد َيشهُد َأن ال إلَه إال هللاُ وأنَّ حممدًا رسو 
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َك، فإذا جاَءَك كتاِب هذا فأسِلْم وأقِبْل، فأسَلَم كعٌب وقاَل القصيدَة اليت مدَح فيها  إال قِبَل ِمنه وأسقَط ما كاَن قبَل ذل
رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، مث أقَبل حَت َأانَخ راحَلُته بباِب املسجِد ورسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم مع أصحاِبِه مكاَن 

ثهم.املائدِة ِمن القوِم يتحلَّقوَن َمعه حلقًة دو   َن حلقٍة، يلتفُت إىل هؤالِء مرًَّة وإىل هؤالِء مرًَّة فيحدُّ
فتخطَّيُت حَت جلسُت إليِه،    قاَل كعٌب: فَأخنُت راحَليت بباِب املسجِد، فعرفُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ابلصفِة،

رسوَل هللِا، قاَل: »َمن أنَت؟« قلُت: أان كعُب بُن زهرٍي، فأسلمُت فقلُت: أشهُد َأن ال إلَه إال هللاُ وأنََّك رسوُل هللِا، األماَن اي 
 قاَل: »الذي يقوُل«، مث التفَت إىل أب بكٍر فقاَل: »كيَف قاَل اي أاب بكٍر؟« فأنشَدُه أبو بكٍر: 

 َأال أبِلغا عينِّ جُبريًا رسالًة ... على أيِّ شيٍء ويَب غرِيَك دلَّكا 
 يِه ... ومل ُتدرْك عليه أخاً َلَكا على خلٍق مل تلِف أُمَّا وال أابً عل 

 سقاَك أبو بكٍر بكأِس رويٍة ... وَأهْنَلَك املأموُن ِمنها وعلَّكا
 

 فقلُت: اي رسوَل هللِا، ما قلُت هَكذا، قاَل: »فكيَف قُلَت« إمنا قلُت: 
 سقاَك أبو بكٍر بكأِس رويٍة ... وَأهنَلَك املأموُر ِمنها وعلَّكا 

 
«، مث أنشدتُّه القصيدَة كلَّها حَت أَتى على آخرِها، قاَل: وَأمالها عليَّ احلجاُج بُن ذي الرقيبِة حَت أَتى  فقاَل: »مأموٌر وهللاِ 

 على آخرِها وهي هِذِه القصيدُة:
 ابنْت ُسعاُد فَقليب اليوَم َمتبوٌل ... ُمتَ يٌَّم عنَدها مل يُ ْفَد مغلولُ 

 نُّ َغضيُض الطرِف َمكحولُ وما سعاُد َغداَة الَبنِي إذ ظَعنوا ... إال َأغَ 
 جَتُلو عوارَض ذي ظْلٍم إذا ابتسمْت ... كأنَّه ُمنهٌل ابلكأِس َمعلولُ 

قاُة عليِه ماَء حَمنيٍة ... ِمن ماِء أبطَح َأمسى وهو َمشمولُ   َشجَّ السُّ
 تَنفي الرايُح الَقذا عنُه وَأفَرطَُه ... ِمن َصْوِب غاديٍة بيٌض يَعاليلُ 

ا صدقْت ... َموعوَدها أو لَوانَّ العذَر َمقبولُ سقياً هلا ُخلة   لو أهنَّ
 لكنَّها خلٌة قْد شيَط ِمن دِمها ... َفْجٌع وَولٌع وِإخالٌف وتَبديلُ 

 فَما تدوُم على حاٍل تكوُن هِبا ... كَما تَ لَّوَن يف أثواهِبا الغولُ 
ُك ابلعهِد الذي زعمْت ... إال كَما مُيسُك املاَء الغراب  يلُ وال متسَّ

 كانْت مواعيُد ُعرقوٍب هلا مثاًل ... وهْل مواعيُدها إال اأَلابطيلُ 
 فال يغرَّنك ما منَّْت وما وعَدْت ... إنَّ اأَلماينَّ واألحالَم َتضليلُ 
 َأمسْت سعاُد ِبرٍض ما يُبلُِّغها ... إال العتاُق النَّجيباُت املَراسيلُ 

 على األَيِن ِإرقاٌل وتَبغيلُ ولْن يُ بَ لَِّغها إال ُعذاِفرٌة ... فيها 
ْفرى إذا عرقْت ... ُعْرَضُتها طامس األعالِم جمهولُ   ِمن كلِّ نضَّاخِة الذِّ
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 َُيدو القراُد عليها مث يُزلُقه ... ِمنها لَبان وَأقراٌب زهاليلُ 
 عريانٌة ُقذفْت ابلنَّحِض عن عرٍض ... ِمرفُقها عن ضلوِع الزَّْوِر مفتولُ 

ا فاَت َعين  يها ومذحَبها ... ِمن َخْطِمها وِمن اللحينِي ِبرطيلُ كأمنَّ
ْنُه األحاليلُ   مترُّ مثَل عسيِب النخِل ذا ُخَصٍل ... بغارٍب مل َُتَوَّ

ين تسهيلُ   قنواُء يف ُحرَّتيها للبصرِي هِبا ... عتٌق مبنٌي ويف اخلدَّ
 ُُتْدي على َيَسراٍت وْهي الهيٌة ... ذوابٍل َوقْ ُعهنَّ األرَض حتليلُ 

ها خاهلا قَ ْوداُء َِشليلُ  نٍة ... وعمُّ  حرٌف أبوها َأخوها ِمن ُمَهجَّ
 مُسِر الُعجاايِت َيرتُْكن احَلصى ِزمَياً ... مل يَِقِهنَّ رؤوُس اأُلْكِم تنعيلُ 

 يوماً يظلُّ ِحداُب األرِض يرفَ ُعها ... ِمن اللوامِع ُتليٌط وتزبيلُ 
 تلفََّع ابلُقوِر الَعساقيلُ كأَن َأْوَب َيديها بعَدما عرقْت... وقد 

 َأوُب َيَدْي انقٍة َشطاَء ُمعولٍة ... قامْت وجاَوهَبا َشٌط َمثاكيلُ 
 نوَّاحٌة رْخوُة الضبعنِي ليس هَلا ... ملَّا نَ َعى ِبْكرها الناعون َمعقولُ 

 َيسعى الُغواُة ِبَدفَّيها وقوهُلُُم ... إنََّك اي ابَن َأب ُسلمى َلَمقتولُ 
َر الرمحُن َمفعولُ خلَّوا سبي  َل َيديها ال َأاب لكُم ... فُكلَّما قدَّ

 كلُّ ابِن أُنثى وإْن طالْت سالمُتُه ... يوماً على آلٍة َحدابَء حَممولُ 
 أُنبئُت أنَّ رسوَل هللِا َأوَعدين ... والعفُو عنَد رسوِل هللِا مأمولُ 

 وتفصيلُ مهاًل رسوَل الذي أعطاَك انفلَة ... الفرقاِن فيه مواعيٌظ 
 ال أَتُخَذيّنِ ِبقواِل الُوشاِة فلم ... ُأجرْم ولو َكثرْت يفَّ اأَلقاويلُ 

 لقْد َأقوُم مقاماً لو يقوُم ِبه ... َأرى وَأمسُع ما لو َيسمُع الفيلُ 
 َلظلَّ يرَعُد إال َأْن يكوَن ِبه ... عنَد الرسوِل إبذِن هللِا تنويلُ 

 كفِّ ذي نعماٍت ِقيُله القيلُ   حَت وضعُت مَييين ال ُأانزُعُه ... يف
 وكاَن أخوَف عنِدي إْذ ُأكلُِّمه ... وقيَل إنَّك منسوٌب ومسؤولُ 

 ِمن خادٍر شّبَك األنياَب طاَع لَه ... ببطِن َعثَّر غيٌل دونَه غيلُ 
 يَغدو فيُ ْلِحُم ِضْرغامنِي عيُشهما ... حلٌم ِمن القوِم تعفوٌر خراديلُ 

 مرًة ... وال مَتشي ِبواديِه األراجيلُ ِمنه تظلُّ محرُي الوحِش ضا
ْرساِن مأكولُ   وال يزاُل ِبواديِه َأخو ثقٍة ... ُمضرُح اللحِم والدُّ

 إنَّ الرسوَل لنوٌر ُيستضاُء ِبه ... وصارٌم ِمن سيوِف هللِا َمسلولُ 
 يف فتيٍة ِمن قريٍش قاَل قائُِلهم ... ببطِن مكَة ملَّا أسَلموا ُزولوا 

 أَنكاٌس وال ُكُشٌف ... عنَد اللقاِء وال ِميٌل معازيلُ  زالوا فَما زالَ 
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 ُشمُّ الَعراننِي أبطاٌل لَُبوسهُم ... ِمن نسِج داوَد يف اهلَيجا سرابيلُ 
ا حلق الَقْفعاِء جمدولُ  ْت هلا حلٌق ... كأهنَّ  بيٌض َسوابُغ قد ُشكَّ

 وُد الَتنابيلُ مَيشوَن َمشَي اجلماِل الزُّهِر يعِصمهم ... ضرٌب إذا عرََّد الس
 ال يَفرحوَن إذا مالْت رماُحهُم ... قوماً وليسوا جَمازيعاً إذا نيلوا 

 ال يقطع الطعُن إال يف حُنورهُم ... وما هلْم عن حياِض املوِت هَتليلُ 
 ورواية ثعلب خمتصرة إىل قوله: 

 وأنشده: ابنت سعاد فقليب اليوَم متبول، حَت أتى على آخرها 
 (.394 - 392/ 9عيف مسلسل بالمجاهيل[. وهو في المجمع عن محمد بن إسحاق بنحوه ) إسناده ض] # اإليماء:

 

 [ مسندُ كعبِ بنِ عاصمٍ األَشعريِّ 330] 
، فأتيُت   -  4965 َث قاَل: ابتعُت قمحاً أَبيَض ورسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم حيٌّ عن كعِب بِن عاصٍم اأَلشعريِّ أنَّه حدَّ

َك وإنَّك َلَعييُّ ِبه أهلي َفقالوا: تركتَ   القمَح األمسَر اجليَد وابتعَت هذا! وهللِا لقْد أَنكَحين رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إايَّ
اللساِن ذميُم اجلسِم ضعيُف البطِش، فصنعت ِمنه خبزًة فأردُت أْن أدعَو عليها أصحاِب اأَلشعرينِي أصحاَب العقبِة، فقلُت:  

أُ ِمن الشبِع وَأص  حاب جياٌع! فأَتْت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم لِتشكَو زوَجها وقالْت: انزْعين ِمن حيُث وضْعَتين. َأجتشَّ
ثه حديَثها، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »مل يُنف ْق فأرَسَل إليِه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: فجَمَع بيَنهما، فحدَّ

ال، قاَل: »فلعلَِّك تُريديَن أْن َُتَْتلعي ِمنه فتكوننَي كجيفِة احلماِر، أو تَبغنَي ذا مُجٍة فَينابُُه على   ِمنه شيئاً غرَي هذا؟« قالْت: 
:  كلِّ جانٍب ِمن َقصَِّتِه شيطاٌن قاعٌد، َأال ترضنَي أيّنِ أَنكحُتِك رجاًل ِمن نفٍر ما تطلُع الشمُس على نفٍر خرٍي ِمنهم؟« قالتْ 

 رضيُت. 
 .حَت قبَّلْت رأَس زوِجها وقالْت: ال أُفارُق َزوجي أبداً  فقاَمت املرأةُ 

 نصر بن علقمة قال الحافظ: مقبول، ولم أر ترجمة لعمرو بن إسحاق شيخ المصنف، وكذلك نصر بن خزيمة ووالده[. ] # اإليماء:
 

 [ مسندُ كعبِ بنِ عُجرةَ األنصاريِّ 331] 
 عن كعِب بِن عجرَة قاَل: رأيُت رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َمسَح على اخلُفنِي واخِلماِر. -  4966

هو عند أحمد من طريق ابن نمير وغيره عن األعمش بإسناده عن كعب بن عجرة بن بالل بن رباح، انظر المسند الجامع  # اإليماء: 
(1955). 
 

، عن كعِب بِن ُعجرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف قولِِه َتعاىل: }ِللَِّذيَن َأْحَسُنوا احْلُْسىَن  -  4973 عن عطاٍء اخلُراسايّنِ
 .[، قاَل: »الزايدُة النظُر إىل وجِه هللِا عزَّ وجلَّ«26َوِزاَيَدٌة{ ]يونس:  

 صحيح، وإسناده ضعيف[. ]  # اإليماء:
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بِن أب لَيلى، عن كعِب بِن ُعجرَة قاَل: قرَأ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم هذه اآليَة: }ِللَِّذيَن   عن عبد الرمحن -  4974
 . [، فقيَل: اي رسوَل هللِا، ما الزايدُة؟ قاَل: »النظُر إىل وجِه هللِا َتعاىل«26َأْحَسُنوا احْلُْسىَن َوِزاَيَدٌة{ ]يونس: 

 يح[. إسناده واه، والحديث صح] # اإليماء:
 

عن كعِب بِن عجرَة رضَي هللاُ َعنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قرَأ: هللاُ أحٌد هللاُ الصمُد يف   -  4975
 يوٍم أو ليلٍة ثالَث مراٍت كاَن ِمعداَل القرآِن«. 

ُ َأحَ  عن كعب بن عجرة قاَل:ويف رواية   ٌد{ تعِدُل ثُلَث القرآِن. قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: }ُقْل ُهَو اَّللَّ
 ، ومتنه ثابت من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهما. اتهمه الدارقطني حصين بن مخارق # 
 

عن كعِب بِن ُعجرَة قاَل: بيَنما النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ابلرَّوحاِء إذ هبَط عليِه أعرابٌّ ِمن َشَرٍف، فقاَل: َمن   -  4976
ًة هيئُتكم قلياًل سالُحكم؟  القوُم وأيَن تُريدونَ  ؟ قالوا: نريُد بدرًا مَع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقاَل: »َمايل أراُكم بذَّ

نبيُّكم صلى هللا قَالوا: ننتظُر ِإحدى ]احلُسنينِي[، إمَّا نُقتُل فَ َلنا اجلنُة، وإمَّا نَغلُب فيجَمعها هللاُ لَنا: الظفُر واجلنُة، قاَل: أيَن 
وسلم؟ قَالوا: ها هَوذا، فجاَءُه فقاَل: َأي نيبَّ هللِا، إيّنِ ليسْت َمعي مصلحٌة، آخُذ َمصلَحيت مث َأحلُق بَك، قاَل: »اذهْب عليه 

 إىل أهِلَك وُخذ مصلحَتَك«. 
ِل هللِا صلى هللا عليه فخَرَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم بدٍر، وخرَج الرجُل إىل أهِلِه حَت فرَغ ِمن حاجِتِه مث حلَق برسو 

وسلم ببدٍر وهو يصفُّ الناَس للقتاِل، ]فدخَل يف الصفِّ فكاَن ممن استشهَدُه هللاُ عزَّ وجلَّ، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه  
 . وسلم لعمَر: »اي عمُر إنَّ للشهداِء سادًة وأشرافاً وملوكاً، وإنَّ هذا اي عمُر ِمنهم«[

 إسحاق بن إبراهيم بن نسطاس قال الذهبي: واه. # اإليماء:  
 

، عن كعِب بِن ُعجرَة قاَل: خرَج علينا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وحنُن على وسادٍة، فقاَل: »اي   -  4978 عيبِّ عن الشَّ
فهاِء«، قلُت: اي رسوَل هللِا، وما إ فهاِء؟ قاَل: »أُمراٌء يكونوَن بَعدي،  كعَب بَن ُعجرَة، ُأعيذَك ابهلِل ِمن إمارِة السُّ مارُة السُّ

قهم بكذهِبم وأعاهَنم على ظُلِمهم فليَس ِمين ولسُت ِمنه ولْن يرَد عليَّ احلوَض، وَمن مل ُيصدْقهم بكذهِبم ومل يُعْنهم  فَمن صدَّ
والناُس  ٌر، والصدقُة برهاٌن، والصوُم ُجنٌة،على ظُلِمهم فهو ِمين وَأان ِمنه وسريُد عليَّ احلوَض، اي كعَب بَن ُعجرَة، الصالُة نو 

 غادايِن، فغاٍد ُمبتاٌع نفَسُه فُمعتٌق رقَبَته، وغاٍد ابئٌع نفَسُه فموبٌق رقبَتُه«. 
 .هو عند الترمذي مختصراً # اإليماء: 

 

عن كعِب بِن ُعجرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي كعَب بَن ُعجرَة، الناُس غادايِن: فُمشرٍت نفَسه  -  4979
ُء فُمعتُقها، ومهلٌك نفَسه فُموبُقها، اي كعَب بَن ُعجرَة، الصالُة برهاٌن، والصياُم ُجنٌة، والصدقُة ُتطفُئ الذنوَب كما يطفُئ املا

 . الناَر«



502 

 

 إسناده شديد الضعف، والحديث صحيح من وجوه أخرى[. ] يماء:# اإل
 

 [ مسندُ كعبِ بنِ مالكٍ األَنصاريِّ 333] 
عن كعِب بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن رَأى يف مناِمِه أنَّه ُُيامُع فاستيَقَظ على   -  4982

 . جفاٍف فال ُغسَل عليِه، وَمن مل يَ َر يف مناِمِه أنَّه ُُيامُع فاستيَقَظ على بلٍل فعليِه الُغسُل«
 بن السفر[. موضوع، آفته أبو الفيض هذا، وهو يوسف ] # اإليماء:

 
 عن كعِب بِن مالٍك قاَل: ملَّا نزلْت َتوَبيت أتيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقبَّلُت يديِه ورُكبتيِه.  -  4985

 إسحاق ضعيف. :(257/ 2المعجم الكبير للذهبي )  #
 

 . [118الثَّاَلثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا{ ]التوبة:  عن كعِب بِن مالٍك، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قرَأ: }َوَعَلى  -  4986
 (: إسناده تالف. 1382)  # الروض البسام

 
عن كعِب بِن مالٍك قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأوحى هللاُ عزَّ وجلَّ إىل داوَد النيبِّ صلى هللا   -  4993

دوَن َخْلقي أعرُف ذلَك ِمن نيَِّته فتكيُدُه السماواُت مبن فيها إال جعلُت َله ِمن  عليه وسلم: اي داوُد، ما ِمن عابٍد يعتصُم ِب 
َته إال قطعُت أسباَب السماِء بنَي يديِه، وأرسخُت اهلوى ِمن   بنِي ذلَك خَمرجاً، وما ِمن عبٍد يعتصُم مبخلوٍق دوين أعرُف ِمنه ني َّ

 .ُعُه قبَل أْن يسأََلين، وغافٌر َله قبَل أْن َيستغفَرين«حتِت قدميِه، وما ِمن عبٍد يُطيُعين إال وَأان مطي
 : موضوع.(688الضعيفة ) # السلسلة

 

 [ مسندُ كلثومِ بنِ احلُصنيِ أبي رُهْمٍ الغِفاريِّ 334] 
َحَضَة الِغفاريُّ ُجُزرًا عن أب رُْهٍم الِغفاريِّ قاَل: ملَّا نزَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم األبواَء َأهدى َله إمياُء بُن رَ  -  4994

سلم، فقاَل ومَخسنَي شاًة، وبعَث هِبا مع ابِنِه ُخفاِف بِن إمياَء بِن رََحَضَة، وبَعرييِن ََيمالِن اللنَب إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه و 
، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه  ُخفاٌف لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: إنَّ َأب أرَسَلين إليَك هبِذه اجلُُزِر والشاِء واللنبِ 

 .وسلم: »ابرَك هللاُ فيُكم وابَرَك عليُكم«، وقبَل ما بَعَث ِبه إليهِ 
 بن شبيب واه.  عبد هللا# اإليماء: 

 

 [ مسندُ كُليبِ بنِ شهابٍ اجلَرميِّ  335] 
، لعلََّك َأْن عن العالِء بِن منهاٍل قاَل: قاَل حممُد بُن سوقَة: اْذهب بنا إىل رجٍل  -  4995 يُقاُل َله عاصُم بُن كليٍب اجلَرميِّ

ا   ، قاَل: فخرجُت َمعه، فانتهيُت إىل ابِبِه، فوجدُت مجاعًة كثريًة وإذا هو حُمتجٌب عنهم، فلمَّ تكوَن أحفَظ ملا نسمُع ِمنه مينِّ
 ه، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم. قيَل َله: حممُد بُن سوقَة، أسرَع إليِه فأذَن َله، فجعَل َُيدثنا عن أبيِه، عن جدِّ 
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ثنا أنَّ أابُه ُكليباً خرَج مع أبيِه إىل جنازٍة شهَدها رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وأان غالٌم أعقُل وأفهُم، قالَ  :  قاَل: فحدَّ
 فيقوُل: »سوِّي هذا أو ُخذ هذا  فانَتهى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إىل القرِب ومل مُيَكْن للميِت، فجعَل أيمُر ابلتسويةِ 

ا سنٌة، فالتفَت إليهم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »أَما إنَّ هذا ال ينفُع و  ال  املوضَع للحاِفِر«، حَت ظنَّ الناُس أهنَّ
، ولكنَّ هللَا عزَّ وجلَّ َيبُّ ِمن العامِل إذا عمَل شيئاً أْن َُيسَنُه«  . يضرُّ

حاتم الرازي والبخاري وغير واحد  (: وجزم أبو669/ 5مختلف في صحبته، قال الحافظ في في اإلصابة )بنِّ شهاٍب الَجرميِّّ  # اإليماء: ُكليبِّ 
ف وغيره يرويه عن عاصم بن كليب، عن أبيه عن رجل من  98/ 4في المجمع )والحديث  بأن كليبًا تابعي ( مختصرًا وقطبة بن العالء ضعِّّ

 األنصار 
 
 مسندُ كُليبٍ اجلُهنِّ [  336] 

ه، أنَّه رَأى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم دفَع ِمن عرفَة بعَد   -  4996 ، عن أبيه، عن جدِّ عن ُعثيِم بِن كثرِي بِن ُكليٍب اجلهينِّ
 . أْن غاَبت الشمُس، فساَر يُؤمُّ الناَر اليت ابملزدلفِة حَت نزَل عن يسارِهِ 

 (.385والحديث في بغية الباحث )   بن كثير قال في التقريب: مجهول.الواقدي متروك، وعثيم  # اإليماء:  
 

 [ مسندُ لَقيطِ بنِ صَربةَ أبي رَزينٍ العُقيليِّ 337] 
عن أب َرزيٍن قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »اي أاب َرزيٍن، إذا َخلوَت فحرِّْك لساَنَك بذكِر هللِا عزَّ وجلَّ، اي  -  4997

ه فيَك،   َوَصلَ أاب رزيٍن، أِحبَّ يف هللِا وأَِبغْض يف هللِا، فإنَّ املسلَم إذا زاَر أخاُه يف هللِا شيَّعُه سبعوَن ألَف مَلٍك يقولوَن: اللهمَّ 
 . فِإن استطعَت أْن تُعِمَل جسَدَك يف ذلَك فافعْل«

 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]
 
 [ مسندُ مالكِ بنِ مرارةَ الرهاويِّ  340]   

عن مالِك بِن مرارَة الرهاويِّ قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ال يدخُل اجلنَة ِمثقاُل حبِة   -  5002
َل بنقاَء َثوب وبطيِب  خردٍل ِمن كرْبٍ  ، وال يدخُل الناَر مثقاُل حبِة خردٍل ِمن إمياٍن«، فقلُت: اي رسوَل هللِا، إيّنِ أحبُّ َأن أجتمَّ

مث  طعاِمي وحُبسِن َمرْكيب، أفِمن الكرْبِ ذاَك؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إيّنِ أعوُذ ابهلِل ِمن البؤِس والتباؤِس«، 
  .ليَس ذلَك يف الكرْبِ، ولكنَّ الكرَب بطُر احلقِّ وغمُض الناِس«قاَل: »

 إسناده ضعيف. # اإليماء: 
 

 [ مسندُ مُجمِّعِ بنِ جاريةَ 341] 
ِع بِن جاريَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم ماَت سعُد بُن معاٍذ: »اهتزَّ له عرُش الرمحِن«. -  5003  عن جُممِّ

قاَل: ونزلْت سبعوَن ألفاً ِمن املالئكِة، قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »فما وجدُت مقعدًا يف البقيِع حَت قَبَض جربيُل 
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 . َدين«جناَحُه فَأقعَ 
 إسناده ضعيف. # اإليماء: 

 

 [ مسندُ مِحجنِ بنِ األَدرعِ األَسلميِّ 342] 
ُر،   -  5004 ُم، وشرُّ صفوُف الرجاِل املؤخَّ ، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »خرُي صفوِف الرجاِل املقدَّ عن حِمجٍن اأَلسلميِّ

مُ  ُر، وشرُّ صفوِف النساِء املقدَّ ، اي معشَر النساِء، إذا سجَد الرجاُل فاخِفضوا أبصارَكم، ال َترين  وخرُي صفوِف النساِء املؤخَّ
 .عوراِت الرجاِل ِمن ضيِق اأُلزِر«

 رجاء بن أبي رجاء لم يوثقه غير ابن حبان.# اإليماء: 
 

 [ مسندُ حممدِ بنِ أبي بكرٍ  343] 
عهِد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فأمَر بالاًل  عن حممِد بِن أب بكٍر قاَل: أصاَب الناَس ظُلمٌة ومطُر على  -  5005

 . فَنادى: »صلُّوا يف رِحاِلكم«
 سنده حسن[. # اإليماء: ] 

 

 [ مسندُ حممدِ بنِ مَسلمةَ األَنصاريِّ 344] 
 ِلمن محَدُه،  عن حممِد بِن َمسلمَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن إذا رفَع رأَسُه ِمن الركوِع يقوُل: »مسَع هللاُ  -  5006

 .ربَّنا لَك احلمُد ملَء السماواِت وملَء األرِض وملَء ما شئَت ِمن شيٍء بعُد، أهَل الثناِء واملَجِد«
 في إسناده من هو متروك، ومن هو غير معتمد[. ] # اإليماء:

 
عن حممِد بِن َمسلمَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم بعَثُه إىل َبين النَّضرِي، وأمَرُه أْن يُؤجَلهم يف اجلالِء ثالَث   -  5007

 .ليالٍ 
 اإلسناد ضعيف[. ] # اإليماء:

 
 

ا عن أب حدرٍد ]أو ابِن أب حدرٍد[ األسلميِّ قاَل: قدمُت املَدينَة يف خالفِة عمَر بِن اخلطا -  5008 ، فلمَّ ِب، فأردُت احلجَّ
بغالٍم أسوَد   أَتيُت َمايل قلُت: اللهمَّ قيِّْض يل رجاًل ِمن أصحاِب نبيَِّك عليه السالُم كاَن نبيَُّك َيبُّه وكاَن َُيبُّ نبيََّك، فإذا أان

حممُد بُن َمسلمَة األنصاريُّ صاحُب  غالُم، َمن هذا الشيُخ؟ قاَل:   على محاٍر يقوُد انقًة خلَفها شيٌخ على محارِِه فقلُت: اي 
 رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فرافقُت خرَي رفيٍق وانزلُت خرَي نزيٍل. 

 اثبٍت: فتذاَكْران يوماً يف َمسرِيان الشكَر واملَعروَف، فقاَل حممٌد: ُكنَّا يوماً عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل حلساِن بنِ 
 ِمن شعِر اجلاهليِة، فإنَّ هللَا وضَع عنَّا آاثَمها يف شعرِها ورواايهِتا«.  »أَنشْدين قصيدةً 
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 فأنشَد قصيدَة اأَلعشى: 
 علقَم ما أنَت إىل عامٍر ... الناقِض األواتَر والواترِ 

 
  جَملسي هذا«، قاَل ايحساُن، ال تعْد تُنشُد هذه القصيدَة بعَد   يف هجاٍء كثرٍي هجا ِبه علقمَة، فقاَل النيبُّ عليه السالُم: »اي 

رسوَل هللِا، تَ ْنهاين عن رجٍل مشرٍك ُمقيٍم عنَد قيصَر! فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »اي حساُن، َأْشَكُر الناِس للناِس  
سوُل هللِا صلى هللا  َأْشَكُرهم هلِل، فإَن قيصَر سأَل عينِّ أاب سفياَن فتناَوَل ِمين، وسأَل هذا عينِّ فأحسَن القوَل يفَّ«، فشَكَرُه ر 

 . عليه وسلم على ذلكَ 
/ 7ونقل الحافظ في اللسان )  ( في ترجمة أبي الهيثم العبدي: وأتى عن مالك بخبر منكر.584/ 4قال الذهبي في الميزان )# اإليماء: 

 الهيثم العبدي مجهول، وهذا غير محفوظ عن مالك وال عن الزهري. ( عن الدارقطني قوله: أبو121
 

 ندُ حممودِ بنِ لَبيدٍ [ مس 345] 
عن حمموِد بِن لَبيٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن حلَف ابإلشراِك مُث َأمِثَ فقْد أشرَك، وَمن   -  5009

 .حلَف ابلكفِر مُث َأمِثَ فقْد كفَر«
 إسناد هشام حسن[.] # اإليماء:

 

 [ مسندُ مُخارقٍ الشَّيبانيِّ والدِ قابوسٍ  346] 
، عن أبيه قاَل: جاءْت أمُّ الفضِل إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقالْت: إيّنِ رأيُت بعَض   -  5010 يبايّنِ عن قابوٍس الشَّ

 جسِدَك يف بَييت، قاَل: »نِْعَم ما رأيِت، تلُد فاطمُة غالماً تُرضعيَنه بلنِب قُ َثَم«. 
فجاءْت به حتمُلُه حَت وضعْتُه يف ِحْجِر النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فباَل فلطَمْتُه، فقاَل: »أوجعِت ابين رمَحِك هللُا«،  قاَل:

 قالْت: إذًا أغسُلُه، قاَل: »إمنا يُغسُل بوُل اجلاريِة ويُنضُح بوُل الغالِم«.
وفي رواية:  -ي داود وغيره من طريق سماك، عن قابوس بن المخارق اختلف في هذا الحديث على سماك بن حرب، وهو عند أب# اإليماء: 

 ( 17419، عن أم الفضل انظر المسند الجامع )-ابن أبي المخارق  
 

 [ مسندُ مسعودِ بنِ حِراشٍ 351] 
عن مسعوِد بِن ِحراٍش قاَل: بيَنا َأان َأطوُف بنَي الصفَّا واملَروِة فإذا انٌس كثرٌي يَتبعوَن إنساانً، قاَل: فنظرُت فِإذا   -  5016

ُه  فًَت شابٌّ موثٌق يديِه يف ُعنِقِه، فقلُت: ما شأُن هؤالِء؟ قَالوا: هذا طلحُة بُن عبيد هللا قْد َصبأَ، وإذا وراَءُه امرأٌة تذمرُ 
.وتسبُّ   ه، قلُت: َمن هذه املرأُة؟ قَالوا: هذه أُمه الصعبُة بنُت احَلضرميِّ

 عنُهما  قاَل طلحُة: فَأخربين عيسى بُن طلحَة وغريُُه، أنَّ عثماَن بَن ُعبيِد هللِا قَ َرَن طلحَة بَن ُعبيِد هللِا مع أب بكٍر رضَي هللاُ 
، فلم يَدْعهم إال وهو ُيصلِّي مع أب بكٍر رضَي هللاُ  ليحِبَسُه عن الصالِة ويردَُّه عن ديِنِه، وحرَز يَدُه  ويَد أب بكٍر يف قدٍّ

 عنهما.
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راٍش  ( بعد أن ذكر الحديث التالي: إن كان هذا معتمد من 97/ 6مختلف في صحبته، وقال الحافظ في اإلصابة )# اإليماء: مسعودِّ بنِّ حِّ
 م حينئذ، وهللا أعلم أثبت صحبته فال حجة فيه، ألنه لم يذكر في القصة أنه أسل

 

 [ مسندُ مَسلمةَ بنِ مالكِ الفِهريِّ  354] 
عن َمسلمَة الِفهريِّ قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »يذهُب الصاحلوَن أسالفاً ويَبقى ُحثالٌة   -  5019

 . كُحثالِة اإلانِء، ال يَعبأُ هللاُ هِبم شيئًا«
 الرواية ضعيف[. إسناد هذه # اإليماء: ]

 

 [ مسندُ املِسوَرِ بنِ مَخْرمةَ 356] 
َعنِي فَ َقرنُت   -  5021 عن املسوِر بِن خَمرمَة أنه قاَل: جاَء رجٌل إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: إيّنِ طُفُت ُسب ْ

 . بيَنهما وركعُت أربَع ركعاٍت، قاَل: »َأحسنَت« 
 على ضعفه. ياسين بن معاذ الزيات متفق # اإليماء 

 
عن املسوِر بِن خمرمَة رضَي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خرُي الدعاِء يوَم عرفَة وخرُي ما   -  5022

 .جاَء ِبه النبيُّوَن قَبلي: ال إلَه إال هللُا«
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
 [ مسندُ املُسيبِ بنِ حَزْنٍ 357]   

عن سعيِد بِن املسيِب قاَل: كاَن أب يرفُعُه إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »لكلِّ مَخرٍي مخٌر«، قاَل: قلُت:  -  5025
 .وما اخلَمرُي؟ قاَل: »َدْرِديُكم َهذا«

 إسناده ضعيف غريب[.] # اإليماء:
 

 عن املسيِب قاَل: ُكنا يوَم احلُديبيِة ألفاً وأربعمئٍة. -  5026
 . ]في إسناده محمد بن حمدان لم يذكر فيه جرح وال تعديل[# اإليماء: 

 

 [ مسندُ املُطلبِ بنِ أبي وَدَاعةَ السَّهميِّ 358] 
 عليه وسلم فقاَل: اي رسوَل هللِا، إانَّ  عن املطلِب بِن أب َوَداعَة قاَل: جاَء العباُس رضَي هللاُ عنه إىل النيبِّ صلى هللا -  5027

وكم  نعرُف ضغاِئَن ِمن أقواٍم بوقاِئَع أوقَ ْعناها، قاَل: فغضَب رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وقاَل: »لن يَبُلغوا خريًا حَت َُيبُّ 
 هلِل عزَّ وجلَّ وِلقراَبيت«.
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بن ربيعة،  -المطلب  ويقال عبد - د، عن عبد هللا بن الحارث، عن المطلب  هو عند الترمذي وأحمد من حديث يزيد بن أبي زيا # اإليماء: 
 .(9592انظر المسند الجامع )

 

 [ مسندُ معاذِ بنِ جبلٍ 360] 
عن معاٍذ قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، َِب ُتوصيين، فإيّنِ أريُد َأن ُأساِفَر، قاَل: »اعُبد هللَا ال تشرْك ِبه شيئاً، وأَتبع   -  5031

 . السيئَة احلسنَة متُحها، وخاِلق الناَس خبُُلٍق حسٍن«
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
الَقدريُة واملُرجئُة على لساِن سبعنَي نبّياً آخُرهم حممٌد صلى هللا   عن مكحوٍل، عن معاِذ بِن جبٍل قاَل: لقْد لُعنت -  5034

 عليه وسلم. 
   إسناده ضعيف.# اإليماء: 

 

ا  -  5041 عن أب عّياٍش أنَّه سأَل معاَذ بَن جبٍل: ما يوجُب الُغسَل؟ وهل آكُل مع امرَأيت وهي عاِرٌك؟ فقاَل: سأَْلتين عمَّ
 . هللا عليه وسلم فقاَل: »َُيُب الُغسُل ِمن اجلنابِة« سألُت َعنه رسوَل هللِا صلى 

 . ]شيخ المصنف قال الذهبي: غير معتمد، وأبو عياش قال الحافظ: مقبول[# اإليماء:  
 

عن معاِذ بِن جبٍل، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا َمضى للمرأِة ُسبعاِن مث رَأت الطُّهَر فلَتغتسْل   -  5043
 .»  ولتَصلِّ
 : ضعيف.(1633الضعيفة ) # السلسلة

 
اٍت يف كلِّ  عن معاِذ بِن جبٍل قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن حافَظ على تسِع َتسبيح -  5045

 . ركعٍة وسجدٍة ِمن الصالِة املَكتوبِة أدخَلُه هللاُ عزَّ وجلَّ اجلنَة«
 (: سنده واه.331)  # الروض البسام

 
عن معاٍذ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل بعَد الفجِر ثالَث مراٍت وبعَد العصِر ثالَث مراٍت:  -  5046

 . أستغفُر هللَا الذي ال إلَه إال هو وأتوُب إليِه، ُغفرْت ذنوبُُه وإْن كانْت مثَل زََبِد البحِر« 
 (: إسناده واه. 1571)  # الروض البسام 
 

ثنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن َبىن هلِل مسجداً َبىن هللاُ َله بيتاً يف اجلنِة« عن م -  5047  . عاٍذ: حدَّ
 الحديث واهي اإلسناد من هذا الوجه[.] # اإليماء:

 
 . عن معاِذ بِن جبٍل، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم مجَع بنَي الظهِر والعصِر واملغرِب والعشاِء ابملدينةِ  -  5051
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 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]
 

عن معاِذ بِن جبٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َأحيا الَّليايل األربَع وجبْت له اجلنُة: ليلَة   -  5052
 . الرتويِة، وليلَة عرفِة، وليلَة النحِر، وليلَة الفطِر«

 : موضوع.(522الضعيفة ) # السلسلة
 

م قاَل: »ثالٌث فيهنَّ املَقُت ِمن هللِا عزَّ وجلَّ: الضحُك ِمن غرِي عن معاِذ بِن جبٍل، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسل -  5053
 .عجٍب، واألكُل ِمن غرِي جوٍع، ونوُم النهاِر ِمن غرِي قياِم الليِل« 

 إسحاق بن بشر وابن سمعان متهمان، ومكحول لم يسمع من معاذ. # اإليماء: 
 

عن معاِذ بِن جبٍل، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »مخٌس ليَس هلنَّ كفارٌة: اإلشراُك ابهلِل، وقتُل النفِس  -  5059
، وهَبُت املؤمِن، والفراُر ِمن الزحِف، ومينُي َصرْبٍ يَقطُع هِبا ماَل امرٍئ مسلٍم«  . بغرِي حقٍّ

 الذهبي: له مناكير، وبقية مدلس وقد عنعن[. أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة قال ] # اإليماء:
 

 .عن أب الطفيِل، عن معاٍذ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الولُد للفراِش« -  5062
 [. إسناده ضعيف جداً صحيح، و ]  # اإليماء:

 

عن خالِد بِن معداَن، عن معاِذ بِن جبٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الولُد للفراِش، وللعاِهِر   -  5063
 األَثْ َلُب«.

 .  إسناده ضعيف جداً # اإليماء:  
 

عن معاِذ بِن جبٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُأوصيَك بَِتقوى هللِا، وصدِق احلديِث، ووفاِء   -  5070
 .العهِد«

 أبو سليمان الفلسطيني له حديث منكر، وبكر بن سليمان لم أجد له ترجمة.# اإليماء:  
 

عن معاِذ بِن جبٍل قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ال تَبخُلنَّ على إخواِنكم بذاِت أيديُكم   -  5071
شَي يف  مُيِسك هللاُ عزَّ وجلَّ ما يف يديِه عنُكم، فإنَّ ما عندَكم يَنفُذ وما عنَد هللِا ابٍق، فال مَتنعوهم املَعونَة ِبنُفِسكم أو املَ 

غبانَ حواِئِجهم فيَ  ،  حجَب هللاُ دعاَئكم، فإنَّ ِمن القرابِة الَقريبِة غدًا عنَد هللِا والزُّلفى لديِه إطعاَم الرجِل ِمنكم أخاُه اجلائَع السَّ
م اخلرِي   اتِ وِمن الوسيلِة إىل ربِّكم غدًا، أْن يكسَو أحدُكم أخاُه ثوابً َيكسوُه هللاُ عزَّ وجلَّ ِمن ُخْضر اجلنِة غدًا، وإنَّ ِمن ُمقدِّ

هللا عليه وسلم:  ِبكم إىل ربِّكم َأن َيسقَي أحدُكم َأخاُه ويَرويَُه ِمن املاِء َيسقيِه هللاُ ِمن الرَّحيِق املَختوِم«، مث قرَأ رسوُل هللِا صلى
 . [26}َويف َذِلَك فَ ْليَ تَ َناَفِس اْلُمتَ َناِفُسوَن{ ]املطففني: 

 . (: إسناده ضعيف منقطع1295)  # الروض البسام 
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 . عن معاِذ بِن جبٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا آخيَت رجاًل فال مُتارِِه« -  5072

  (: عن ابن وهب، حديثه منكر ال أصل له. وقال األلباني في الضعيفة434/ 3قال العقيلي في ترجمة غالب بن الوزير )# اإليماء: 
 (: منكر.1420)

 
، عن معاِذ بِن جبٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا َيطَّلُع إىل خلِقِه  -  5074 عن كثرِي بِن مرَة احَلضرميِّ

 يف النصِف ِمن شعباَن فَيغفُر هلم إال ِلمشرٍك أو ُمشاحٍن«. 
 

اَط َأذى عن طريِق املسلمنَي َكتَب هللاُ له  عن معاٍذ قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن أم -  5075
 . حسنًة، وَمن كتَب هللاُ له حسنًة أدخَلُه اجلنَة«

 ( للطبراني بنحوه.135/ 3ونسبه في المجمع ) إسناده ضعيف، وقد أعل باإلرسال والوقف أيضًا، وله متابعة[.] # اإليماء:
 

َحضرْت معاذًا الوفاُة قاَل: بئَس ساعُة الكذِب هِذِه، مسعُت رسوَل هللِا  عن عبد الرمحن بِن أب ليلى قاَل: ملَّا  -  5081
اعَة آتيٌة ال صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن قاَل: َأشهُد َأنَّ هللَا هو احلقُّ املُبنُي، وأنَّ هللَا على كلِّ شيٍء قديٌر، وَأشهُد أنَّ الس

 .فُتحْت َله مثانيُة أبواِب اجلنِة فُيقاُل َله: أيَّتها شئَت« ريَب ِفيها، وأنَّ هللَا يَبعُث َمن يف القبوِر،
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 

عن معاِذ بِن جبٍل قاَل: علَّمين رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم آايٍت ِمن القرآِن، كلماٍت ما يف األرِض مسلٌم   -  5082
َيدعو هبنَّ وهو َمكروٌب أو أسرٌي أو غارٌم إال َقضى هللاُ عنه، احتبسُت عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوماً عن صالِة  

ا َمنعَك ِمن صالِة اجلمعِة؟« قلُت: اي رسوَل هللِا، كاَن لِيوحنا بِن ماراي الَيهوديِّ عليَّ أوقيٌة ِمن  اجلمعِة، فقاَل: »اي معاُذ، م
ِترٍب، وكاَن على ابب يَرُصدين، فَأشفقُت َأن ََيِبسين دوَنَك وَيشَغَلين عن َضيعيت، فقاَل: »َأحتبُّ اي معاُذ َأن يَقضَي هللاُ  

: »ُقل: اللهمَّ ماِلَك املُلِك، تُؤيت املُلَك َمن َتشاُء وتَنزُِع املُلَك ممن تشاُء، وُتذلُّ َمن َتشاُء، بيدَك  َديْ َنَك؟« فقلُت: نَعم، فقالَ 
نيا واآلخرِة ورَحيَمهما، تُعطي ِمنها ما تشاُء ومَتنُع ما تشاُء، اقِض َديين، فل و كاَن  اخلرُي إنََّك على كلِّ شيٍء قديٌر، رمحاَن الدُّ

 ألرِض ذهباً أَلدَّاُه هللاُ عنَك«.عليَك ملُء ا
 . ( للطبراني بنحوه186 - 185/ 10عطاء الخرساني روايته عن معاذ مرسلة والحديث نسبه في المجمع )# اإليماء:  
 

ْب  عن معاِذ بِن جبٍل أنَّه مسَع َخشخشَة شيٍء يف بيِتِه، فأخَذُه فقاَل: َمن أنَت؟ قاَل: َأان شيطاٌن، فقاَل َله: َأج -  5084
ا َغدا على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقالَ  :  رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقاَل: َدعين فإيّنِ ال أعوُد، فخلَّى سبيَلُه، فلمَّ

ا كاَنت الليلُة الثانيُة إذا هو قْد حسَّ به، فَأخَذه فطلَب إليِه أيضاً وحل َف َأن »اي معاُذ، ما فعَل َأسريَُك؟« قاَل: سرَّحُته، فلمَّ
ا كاَنت الليلُة الثالثُة حسَّ ِبه وَأخَذُه، وطلَب إليِه أيضاً وحَلَف َله َأن ال يعوَد، فَأىب أْن  ُيسّرِحه،  ال يعوَد، فخلَّى عنُه، فلمَّ

، فخلَّى س  بيَلُه، وَغدا على  فقاَل: خلِّ عينِّ حَت ُأعلَمَك آيًة إذا قرأهَتا مل يكْن يف ذلَك املوضِع شيطاٌن، فعلََّمُه آيَة الُكرسيِّ
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 النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فأخرَبَُه مبا صنَع، فقاَل: »صدَق وكاَن َكذواًب«. 
 .( للطبراني بنحوه322 - 321/  6نسبه في المجمع )# اإليماء: 

 

ؤمِن إال يف طلِب  عن معاِذ بِن جبٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليَس احلسُد واملََلُق ِمن ُخلِق امل  -  5085
 .العلِم«

 : موضوع.(381الضعيفة ) # السلسلة
 

عن ابِن عباٍس، عن معاِذ بِن جبٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن حفَظ على أُميت أربعنَي حديثاً   -  5088
 .ِمن أمِر ِديِنها بعَثُه هللاُ َتعاىل يوَم القيامِة يف زُمرِة الُفقهاِء والُعلماِء«

 إسناده تالف[. ] # اإليماء:
 
 

عن إمساعيِل بِن أب زايٍد، عن معاِذ بِن جبٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن حفَظ على أُميت   -  5089
   . أربعنَي حديثاً يف أمِر ِدينِها بعَثُه هللاُ يوَم القيامِة عاملاً َفقيهًا«

 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]
 

 صلى هللا عليه وسلم: »تعلَّموا ما شئُتم أْن َتعلموا، فلْن أيُجرَكم هللاُ حَت عن معاِذ بِن جبٍل قاَل: قاَل رسوُل هللاِ  -  5090
 تعَمُلوا«.

 الجمحي ليس بالقوي   نعبد الرحمعثمان بن # اإليماء: 
 

عن معاِذ بِن جبٍل، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ للشهيِد يف سبيِل هللِا عزَّ وجلَّ ستَّ خصاٍل«،  -  5093
ِمن عذاِب   قاَل: وما ُهن اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »يُغفُر له كلُّ خطيئٍة أصاهَبا يف أوِل َدفقٍة أو قطرٍة ِمن دِمِه، والقطرُة الثانيُة جناةٌ 

يُزوُج  ، والقطرُة الثالثُة َيلُّ عليه األماُن، والقطرُة الرابعُة مقعُدُه يف اجلنِة، واخلامسُة يُؤمُن ِمن الفزِع األكرِب، والسادسُة القربِ 
 ِمن احلوِر العنِي«. 

 عباد لم أميزه # اإليماء:  
 

عن معاِذ بِن جبٍل، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن أطعَم ثالثًة ِمن الغزاِة يف سبيِل هللِا أو سقاُهم   -  5094
 أطعَمُه هللاُ ِمن ثالِث جناٍن: ِمن جنِة عدٍن، وجنِة املَأوى، وجنِة اخلُلِد، مع إبراهيَم وموسى عليهما السالُم«.

نا أمحد بن عبد هللا بن زايد األمناري: حدثنا يزيد بن قبيس: حدثنا اجلراح بن مليح،  ( حدث2490( ) 676مسند الشاميني )
 عن أرطاة بن املنذر وإبراهيم بن ذي محاية، عن ابن غنم، عن ابن عمرو، عن معاذ بن جبل ... 
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 يف سبيِل هللِا وأوالِدِه  عن معاِذ بِن جبٍل، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن خلَف على امرأِة غازٍ  -  5095

فَقضى هلم حواِئَجهم حَت يرجَع الغازي زوََّجُه هللاُ عشرَة آالٍف ِمن احلوِر العنِي، لكلِّ زوجٍة عشرُة آالِف قصٍر ِمن درٍّ  
، على كلِّ سريٍر وايقوٍت، يف كلِّ قصٍر عشرُة آالِف داٍر، ويف كلِّ داٍر عشرُة آالِف بيٍت، ويف كلِّ بيٍت سريٌر ِمن درٍّ وايقوتٍ 

 جاريٌة لو برَز سواُدها لغلَب نورُُه على ضوِء الشمِس والقمِر«. 
 ويف روايٍة: »َمن ُتلََّف على امرأِة غاٍز .. «. 

 إسناده ضعيف. #
 

عن معاِذ بِن جبٍل، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »َمن بلََّغ كتاَب هللِا غاٍز يف سبيِل هللِا عزَّ وجلَّ   -  5096
 . الناِر« براءًة ِمنإىل أهِلِه أو كتاَب أهِلِه إليِه، كاَن َله بكلِّ حرٍف ِمنه عتُق رقبٍة، وَأعطاُه هللاُ عزَّ وجلَّ كتابَُه بيميِنِه، وكتَب َله 

 (. 6835(: هذا يشبه الموضوع. وانظر الضعيفة ) 327/ 1حاتم في العلل )  قال أبو# اإليماء: 
 

عن معاِذ بِن جبٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن عقَد اجلزيَة يف رقبِتِه فقْد برَئ مما جاَء ِبه   -  5098
 .رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم«

 .عثمان الطرائفي تكلم فيه# اإليماء:  
 

ْن قلياًل، قاَل فذهَب الرجُل إىل رسوِل هللِا صلى هللا  عن معاِذ بِن جبٍل أنَّه كاَن أيخُذ بيِد رجٍل فيقوُل: تعاَل نُؤم -  5106
فإنَّ هللَا يُباهي  - يَعين معاذًا  -عليه وسلم فذكَر ذلَك َله، فقاَل: اي رسوَل هللِا، َأَما حنُن ُمؤمنوَن؟ قاَل رسوُل هللِا: »دْع عنَك  

 .ِبه املالئكَة«
 حسن اإلسناد من هذا الوجه[.] # اإليماء:

 
نيا سجُن املؤمِن« -  5107  .عن معاِذ بِن جبٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الدُّ

 . لكنه صحيح عن غير معاذ رضي هللا عنه[. .إسناده شديد الضعف . ] # اإليماء:
 

عن معاِذ بِن جبٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يف هللِا عزَّ وجلَّ عزاٌء ِمن كلِّ ُمصيبٍة، وَدَرٌك ِمن   -  5111
 . كلِّ َفوٍت، وِغىًن ِمن كلِّ عدٍم، وأُنٌس ِمن كلِّ َوْحشٍة، وَمن مل يرَض ابهلِل عزَّ وجلَّ فليَس ِمن هللِا عزَّ وجلَّ«

 إبراهيم يروي الموضوعات.  بشر بن# اإليماء:  
 

عن معاِذ بِن جبٍل، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »مخٌس إذا أدركُتموهن فِإن استطعُتم َأن مَتوتوا فُموتوا،   -  5115
َرُط، واُُتَذت األمانُة مريااًث«  .إذا هُتوِوَن ابلدِم، وبيَع احلُكِم، وُقطعت الرحُم، وكثُر الشُّ

 .ب بن سالم قال الحافظ: صدوق له أوهام[]مصع # اإليماء:  
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أو قاَل: البدع   – عن معاِذ بِن جبٍل رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا َظهَرت الفُْت  -  5116
ِمنه صرفاً  وُسبَّ َأصحاب فْلُيظِهر العاملُ علَمُه، فَمن مل يفعْل ذلَك، فعليِه لعنُة هللِا واملالئكِة والناِس أمجعنَي، وال يَقبُل هللاُ  -

 اًل«.وال عد
 (، وذكر هذا الحديث ضمن مناكيره[. 630/ 1، ترجمه الذهبي في الميزان )دعبد المجيمحمد بن  ] # اإليماء:

 

 [ مسندُ معاويةَ بنِ حُديجٍ  361] 
 عن معاويَة بِن ُحديٍج قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أْن يؤكَل طعاٌم حارٌّ حَت يربَد.  -  5120

ِر: هَنى عن الطعاِم احلارِّ حَت يربَد.   ويف روايِة ابِن األابَّ
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 

 [ مسندُ معاويةَ بنِ حَيْدَةَ القُشرييِّ 363] 
َة بِن حيدَة، عن أبيه، أنَّه أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: إيّنِ َأغيُب عن املاِء وَمعي  عن حكيِم بِن معاوي  -  5122

 َأهلي فُأصيُب ِمنهم، قاَل: »تَ َيمْم«، قاَل: إيّنِ َأغيُب أشهرًا، قاَل: »وإْن َمضْت ثالُث سننَي«.
  سنده ضعيف[.]  # اإليماء:

 
ه، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم خطَب فقاَل: »أمَّا بعُد«.  -  5123  عن هبِز بِن حكيٍم، عن أبيه، عن جدِّ

 (: الفضل كذبه الدارقطني وابن عدي. 455)  # الروض البسام 
 

يُفسُد الصرُب   عن معاويَة بِن حيدَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الغضَب يُفسُد اإلمياَن كَما -  5128
زَّ وجلَّ  العسَل«، مث قاَل: »اي معاويَة بَن حيدَة، ِإن استطعَت أْن َتلقى هللَا عزَّ وجلَّ وأنَت حُتسُن الظنَّ ِبه فافعْل، فإنَّ هللَا ع

 عنَد ظنِّ عبِدِه ِبِه«. 
 (. 1918وأورده األلباني في الضعيفة ) (: سنده ضعيف.1093)  # الروض البسام 

 
ه، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ُزْر ِغبَّاً َتزدْد ُحبًا«.  -  5130  عن هبِز بِن حكيٍم، عن أبيه، عن جدِّ

 إسناده ضعيف.(: و 1209)  # الروض البسام
 

ه،، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف قوِلِه عزَّ وجلَّ:  -  5131 }َأْن َيْشَهَد  عن هبِز بِن حكيِم بِن معاويَة، عن أبيه، عن جدِّ
[، مث قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قاَل هللاُ عزَّ وجلَّ:  22َعَلْيُكْم مَسُْعُكْم َواَل أَْبَصارُُكْم َواَل ُجُلودُُكْم{ ]فصلت: 

 عبدي عنَد ظنِِّه ب، وَأان َمعه إذا َدعاين«. 
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ه قاَل: قاَل رسو  -  5132 ُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ املالئكَة لَتضُع أجنَحَتها  عن هبِز بِن حكيٍم، عن أبيه، عن جدِّ
 ِلطالِب العلِم رضًى مبا يصنُع«. 

 منقطع، أزهر السمان لم يدرك بهز بن حكيم، والراوي عنه لم يوثَّق.# اإليماء:  
 

ه قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َمن كذَب عليَّ ُمتعمدًا فليتبوَّْأ   -  5133 عن هبِز بِن حكيٍم، عن أبيه، عن جدِّ
 مقعَدُه ِمن الناِر«. 

 بن عبد الرحمن القشيري كذبوه. والحديث متواتر.  اإليماء: محمد# 
 

نيا؟ قاَل:   عن معاويَة بِن حيدَة قاَل: أَتيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقلُت: اي رسولَ  -  5136 هللِا، ما َيكفيين ِمن الدُّ
ٌل  »ما سدَّ َجوَعَتك وسرَتَ عورََتك، فإْن كاَن بيٌت فذلَك، وإْن كاَن محاٌر فَبٍخ بٍخ، فَ َلٌق ِمن خبٍز وجرعٌة ِمن ماٍء وأنَت مسؤو 

ا فو   َق اإلزاِر«. عمَّ
 ويف روايِة النَّقاِش: »وإْن كاَن لَك محاٌر فبٍخ لَك، وأنَت َمستوٌر وراَء ذلَك«. 

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ خلَق مئَة رمحٍة: واحدًة   -  5137 عن معاويَة بِن حيدَة الُقشرييِّ
 َن هِبا، وَذَخَر ألوليائِِه تسعًة وتسعنَي. فهم َيرَتامحو 

ا احتَضَر قاَل لِبنيِه: إذا َأان ِمتُّ فَأحرِقوين مث اسَحقوين مث اذ ُروين يف الَيمِّ لعلِّي  وإنَّ رجاًل مل يرتْك ِمن احملارِم شيئاً إال رِكَبُه، فلمَّ
، فَفَعلوا ذلَك ِبه، فبَ َعَثُه هللاُ تبارَك وَتعاىل   فقاَل: ملَ فعلَت ذلَك؟ قاَل: ِمن خَمافَِتك، قاَل: فبعزَّيت أُلدخلنََّك اجلنَة«. ُأضلُّ ربِّ

 (. 11605من قوله: وإن رجاًل لم يترك من المحارم .. إلى آخر الحديث عند أحمد بنحوه، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
 مخيس بن تميم وهو مجهول، وبقية رجاله ثقات. ( وقال: رواه الطبراني وفيه 214/ 10وطرفه األول في المجمع )

 

 [ مسندُ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ 364] 
عن معاويَة بِن أب سفياَن قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل ال إلَه إال هللاُ ال يَتخُذها ُجنًة لشيٍء  -  5138

 ِمن الكبائِر يرتكُبُه فهو ِمن أهِل اجلنِة جزمًا«. 
 بن داود وشيخه موسى بن علي مجهوالن فيما ذكره الخطيب، وابن أرطاة لم أهتد إلى ترجمته. عبد هللايماء: # اإل

 
ه قاَل: مسعُت معاويَة بَن أب سفياَن على املنرِب يقوُل: مسعُت رسوَل   -  5140 ثه، أنَّه مسَع جدَّ عن ابِن ثوابَن، أنَّ شيخاً حدَّ

 «. ُه يف الدينِ هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوَل: »إنَّ هللَا ال خُيلُب وال يُغلُب، وال يُنبأُ مبا ال يَعلُم، َمن يُرِد هللاُ بِِه خريًا يُفقه
 . في إسناده مجهوالن# اإليماء:  

 
عن معاويَة بِن أب سفياَن رضَي هللاُ عنه قاَل: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم توضََّأ ثالاثً ثالاثً وقاَل: »هذا  -  5142
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 ُوضوِئي وُوضوِء األنبياِء قَبلي«. 
 .]فيه من لم أجده[# اإليماء:  

 
عن معاويَة رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن أحٍد إال وأان أعرفُُه يوَم القيامِة«،   -  5143

لنَي ِمن آاثِر الُوضوِء«.  قَالوا: اي رسوَل هللِا، َمن رأيَت وَمن مل تَ َر؟ قاَل: »َمن رأيُت وَمن مل أَر، ُغّرًا حُمجَّ
 إسناده حسن[.# اإليماء: ]

 
عن معاويَة بِن أب سفياَن، أنَّه كاَن يُعلُِّم الناَس التشهَد وهو على املنرِب عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »التحياُت   - 5146

إلَه  شهُد َأن الهلِل والصلواُت والطَّيباُت، السالُم عليَك أيُّها النيبُّ ورمحُة هللِا وبركاتُُه، السالُم َعلينا وعلى عباِد هللِا الصاحلنَي، أ
 إال هللاُ، وأشهُد أنَّ حممدًا عبُدُه ورسولُُه«. 

 
عن جابِر بِن عبد هللا األنصاريِّ قاَل: ُكنا عنَد معاويَة بِن أب سفياَن فقاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم   -   5148

 ه أبدًا«. يقوُل: »َمن صلَّى أربعاً قبَل الظهِر وأربعاً بعَدهم حرَم على الناِر أْن أتُكلَ 
 سنده ضعيف جدًا[. # اإليماء: ] 

 

 عن معاويَة بِن أب سفياَن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »التِمسوا ليلَة القدِر يف آخِر ليلٍة«.  -  5150
 (. وصححه األلباني. 2189) ابن خزيمة هو في صحيح# اإليماء: 

 
عن معاويَة، أنَّه حدَث عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا حلَف الرجُل ابهلِل فال َيلُّ لَك َأن ال ُتصدَقُه   -  5151

 وإْن كَذَب«. 
 .منكر جدا(: هذا حديث 358/ 6قال الحافظ في ترجمة يزيد بن فروة من لسان الميزان )# اإليماء: 

 
، عن أبيه قاَل: دخلُت على معاويَة بِن أب سفياَن رمحُه هللاُ فقاَل: مسعُت رسوَل هللِا   -  5152 كويّنِ عن بالِل بِن سعٍد السَّ

يوَم   صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن شرَب خُمِمرًا ُمسِكرًا ُمستِحالً َله بعَد حترميِِه مل يتْب ومل ينزْع، فليَس ِمين وال َأان ِمنه 
 .القيامِة«

 (: إسناده تالف.994)  # الروض البسام
 
 

ا أحٍد لعنُتُه يف  -  5159 عن معاويَة رضي هللاُ عنه قاَل: َأان أشهُد أيّنِ مسعُت ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »أميُّ
 اجلاهليِة مث دخَل يف اإلسالِم فاجَعل َلعَنيت عليه صالًة له وزكاًة«.
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ا رج  ٍل لعنُتُه .. «.ويف روايٍة: »أميُّ
 ( للطبراني بنحوه.267/ 8إسناده حسن[. ونسبه في المجمع )# اإليماء: ]

 

 [ مسندُ مَعبدِ بنِ وهبٍ العَبديِّ  365] 
اجاً يف اجلاهليِة يُقاُل لُه معبُد بُن وهٍب، وأنَّه تزوََّج امرأًة ِمن قريٍش يُقاُل هلا:   -  5161 عن رجٍل ِمن عبِد القيِس كاَن حجَّ

الرجُل  هريرُة بنُت زمعَة أخُت سودَة أمِّ املؤمننَي، وأنَّه شهَد بدرًا فقاَتَل يوَم بدٍر، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َمن هذا 
، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »اي هَلَْف نَفسي على فتياِن عبِد القيِس، أَ ا َما  أَلضبُط؟« قَالوا: هذا معبُد بُن وهٍب الَعبديُّ

م ُأْسُد هللِا يف األرِض«.   ِإهنَّ
 إسناده حسن[.# اإليماء: ]

 
 [ مسندُ مُعرضِ بن مُعيقيبٍ اليماميِّ 366]   

ه رضَي هللاُ عنه قاَل: َحججُت حجَة  عن ُمعرِض بِن عبد هللا -  5162 ، عن أبيه، عن جدِّ  بِن ُمعرِض بِن ُمعيقيٍب اليماميِّ
الوداِع فدخلُت داَر مكَة، فرأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كأنَّ وجَهُه دارُة القمِر، فسمعُت َعَجباً، جاَءُه رجٌل ِمن  

غالُم َمن أان؟« قاَل: أنَت رسوُل هللِا،    خرقٍة، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي أهِل اليمامِة يَعىن يوَم ُولَد قْد لفَُّه يف
 قاَل: »صدقَت، ابرَك هللاُ فيَك«.

، قاَل: قاَل: ِإن ُكنا ُنسميِه ُمبارَك اليمامِة.  قاَل: مث إنَّ الغالَم مل يتكلَّْم بعَدها حَت شبَّ
   [.إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 

 [ مسندُ مَعقلِ بنِ يسارٍ املُزنيِّ 367] 
 عن معقِل بِن يساٍر، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َأعطى اجلَدَة السدَس. -  5163

 . ( وقال: تفرد به محمد بن حميد وليس بالقوي، والمحفوظ حديث معقل في الجد235/ 6أخرجه البيهقي ) # اإليماء: 
 

عن احلسِن قاَل: أشَهُد على مخسٍة ِمن أصحاِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمنهم: معقُل بُن يساٍر، وعمراُن  -  5167
قَالوا: َقلَّ ما َخطَبنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم خطبًة إال أَمَران   وأبو برزةبُن حصنٍي، ومسرُة بُن جندٍب، وأنُس بُن مالٍك، 

 اان عن املُثلِة. فيها ابلصدقِة وهنَ 
ويف روايِة اخلالِل: عن احلسِن، عن عمراَن بِن احلصنِي وأب بكرَة وأب برزَة ومعقَل بِن يساٍر وأنِس بِن مالٍك قَالوا: ما خطَب  

 رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إال أمَر ابلصدقِة وهَنى عن املُثلِة.
 (. 10844( )4973( )621ديث أنس وسمرة وعمران في المسند الجامع )وح  ، والحديث صحيح[.إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
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عن معقِل بِن يساٍر رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليَس ِمن يوٍم أَييت على ابِن آدَم   -  5169
لو قد إال يُنادى فيه: اي ابَن آدَم، أان َخلٌق جديٌد، وأان فيما َتعمُل فيه عليَك شهيٌد، فاعمْل يفَّ خريًا أشهُد لَك به غدًا، فإيّنِ 

  أبدًا، قاَل: ويقوُل الليُل مثَل ذلَك«. مضيُت مل تَرين
 : موضوع.(6976الضعيفة ) # السلسلة

 

 [ معمرُ بنُ عبد اهلل بنِ نضلةَ  368] 
عن معمِر بِن عبد هللا بِن نضلَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم مرَّ عليِه وهو كاشٌف فخَذُه فقاَل: »اي معمُر،   -  5170

ا ِمن عور   ِة املسلِم«. غطِّ فخَذَك فإهنَّ
 سلمة بن الفضل صدوق كثير الخطأ، وابن إسحاق مدلس. # اإليماء: 

 
 [ مسندُ املغريةِ بنِ شعبةَ 370]   

عن مكحوٍل، أنَّ املغريَة بَن شعبَة كاَن مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف سفٍر، فنزَل وأمسَك َله املغريُة   -  5173
ا رجَع لقيُتُه إِبداوٍة، فتوضََّأ ومسَح على اخلُفنِي، مث َمضى فوجَد الناَس يف الصالِة يُ  صلِّى هِبم  راحلَتُه، فربََز فَقضى حاجَتُه، فلمَّ

بُن عوٍف وقْد ركَع هِبم ركعًة، فَأومَأ الناُس إىل عبد الرمحن أْن يتأَخَر عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فأشاَر   عبد الرمحن
إليه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأْن تثبَت، فصلَّى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم مث رجَع إىل الناِس فقاَل: »هَكذا  

 كْن َأموُت حَت ُيصلِّي ب رجٌل ِمن أُميت«. فافَعلوا، فإنَّه مل أ
 في بكر بن سهل كالم، وهو مرسل[. ] # اإليماء:

 
 عن املغريِة بِن شعبَة قاَل: كاَن أصحاُب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يَ ْقَرعوَن اببَُه ابأَلظافرِي.  -  5175

 (.2092) في إسناده ضعف[. وقواه األلباني بغيره في الصحيحة ] # اإليماء:
 
 [ مسندُ املقدادِ بنِ عَمرو الكنديِّ 371]   

عن املقداِد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كاَن يف ِمصٍر ِمن اأَلمصاِر َيسعى على عياِلِه يف   -  5178
 نزلَِتهم«. عسرة ويسرة جاَء يوَم القيامِة مع النَّبينَي، َأَما إيّنِ ال أقوُل مَيشى َمعهم، ولكْن يف مَ 

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

عن املقداِد بِن األسوِد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمعرفُة آِل حممٍد براءٌة ِمن الناِر، وحبُّ آِل   -  5180
 حممٍد جواٌز على السراِط، والواليُة آلِل حممٍد أماٌن ِمن العذاِب«.

 : موضوع.(4917الضعيفة ) # السلسلة
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 الكِنْديِّ [ مسندُ املقدامِ بنِ مَعدي كربَ  372] 
عن املقداِم بِن َمعدي كرَب قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »تَ َعيَّشوا بنساِئكم، فإنَّ الرجَل   -  5182

ْن، وإْن يَعيُش مع امرأتِِه أربعنَي سنًة فإْن شاَء أفَسَدها وإْن شاَء أصَلَحها، فإنَّ املرأَة ُخلقْت ِمن ضلٍع، إْن بُلَّ شهريِن مل يَلِ 
 .»  أُقيَم مل َيستقْم، فعاِشروهنَّ َِبخالِقهنَّ

 إسناده ضعيف.  # اإليماء:
 

عن املقداِم، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »نِعَم الرجُل ابُن أب الَعوجاِء لوال خصلٌة واحدٌة فيِه«، قيَل: اي  -  5184
 نيبَّ هللِا وما هي؟ قاَل: »يَنكُح النساَء مث يُطلُِّق«، فقاَل: ال ُأطلُق بعَدها أبدًا. 

 إسناده ضعيف.  # اإليماء:
 

وِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ أشدَّ الناَس بالًء وحسرًة رجالِن، أمَّا أحُدمها فزرََع زرعاً عن املقداِم، عن رس  -  5186
ا بلَغ حصاُدُه جاءْت انٌر فَأحرقْتُه، ورجٌل ليَس َله ماٌل غرَي ما يعمُل، فواَجَر نفَسُه فَجِهَد ونَصَح، فإذا ُتَّ عمُلهُ  ظُلَم   فلمَّ

 أجَرُه«. 
 ضعيف. إسناده  # اإليماء:

 
 عن املقداِم بِن َمعدي كرَب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُمداراُة الناِس صدقٌة«. -  5187

   إسناده ضعيف.(: 1103)  # الروض البسام
 

عن املقداِم قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم لِبين احلارِث: »قْد ذهبُتم بكلِّ اسٍم صاحٍل فلم َترتكوا للناِس   -  5188
وَن يف اجلاهليِة بشيطاٍن ومحراَء وأمساِء سوٍء، وبنو احلارِث حسنٌة أمساُؤهم«.  شيئاً، كانت الناُس يَتسمُّ

 إسناده ضعيف.  # اإليماء:
 

عن املقداِم، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َأخَذ أُميُة بُن خلٍف عظماً ففتَُّه مث قاَل لصاحٍب َله: أَترى  -  5190
 [، فلزَم احلق مبنكِبِه«. 78هللَا َُييي هذِه وهي رَميٌم! وأُنزلْت هذِه اآليُة: }قَاَل َمْن َُيِْي اْلِعظَاَم َوِهَي رَِميٌم{ ]يس:

 إسناده ضعيف.  :# اإليماء
 

ثوا بكذِبِه، وإنَّ إمَث   -  5192 َث الناَس حديثاً فكَذهَبم فحدَّ عن املقداِم، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن حدَّ
ُث ِبه عليِه«.   َمن َيدِّ

 إسناده ضعيف. # اإليماء: 
 

ٍت،  عن املقداِم بِن َمعدي كرَب قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا -  5194  عليه وسلم يقوُل: »إنَّ األنبياَء أخوٌة بنو َعالَّ
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َر ِب وليَس بَيين وبيَنه نيبٌّ«.   وَأان وعيسى َأخواِن، ألنَّه َبشَّ
 إسناده ضعيف.  # اإليماء:

 
سبَّاًء غرَي أنَّه حترََّج لقرابِة   أبو بكرٍ بكٍر، وكاَن  عن املقداِم بِن َمعدي كرَب قاَل: استبَّ عقيُل بُن أب طالٍب وأبو -  5195

عقيٍل ِمن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فأعرَض عنُه، ولكنَّه شكاُه إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَم النيبُّ صلى هللا عليه  
ٌة إال أاب بكٍر، فإنَّ على ابِب  وسلم فقاَل: »َدعوا يل َأصحاب، وما شأنُكم وشأنُه! فوهللِا ما ِمنكم رجٌل إال على ابِب بيِتِه ظُلم

 بيِتِه النوُر، ولقْد قلُتم كَذَب وقاَل صدَق، وَأمسكُتم األمواَل وجاَء يل مباِلِه، وخَذْلُتموين وآساين وات ََّبعين«. 
 [. نصر بن علقمة قال الحافظ: مقبول، ولم أر ترجمة لعمرو بن إسحاق شيخ المصنف، وكذلك نصر بن خزيمة ووالده] # اإليماء:

 

 [ مسندُ املُنتَجع النجديِّ 373] 
وكاَن ِمن أهِل جنٍد وكاَن له مئٌة وعشروَن سنًة مل يرِو عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم إال ثالثَة    -عن املُنتجِع  -  5197

ْر  قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأوحى هللاُ تعاىل إىل نيبٍّ ِمن أنبياِء َبين إسرا -أحاديَث  ئيَل: إذا أصبحَت فشمِّ
 ذيَلَك، فأوُل شيٍء تلقاُه فُكْلُه، والثاين فادِفْنُه، والثالُث فآِوِه، والرابُع فأطِعْمه. 

ا أصبَح ذلَك النيبُّ عليه السالُم َشَّر ذيَله، فأوَل شيٌء لقَيُه جبٌل ُمنيٌف شامٌخ يف اهلواِء، فقاَل: اي ويَليت، أُمرُت  ِبكِل  فلمَّ
ولسُت ُأطيقُه، فتضاَمَر له اجلبُل حَت صاَر مبنزلِة التمرِة احللوِة، فابتَلَعها مث َمضى غرَي بعيٍد، فإذا هو بَطسٍت   هذا اجلبلِ 

ا َأعيْتُه ترَكها وَمضى غرَي بعيٍد، ف  إذا هو  ُملقاٍة على قارعِة الطريِق، فاحتفَر هلا قربًا، فكاَن كلَّما دفَنها نبَت عن األرِض، فلمَّ
َها يف رُدنِِه مث َمضى غرَي بعيٍد، فإذا هو بُعقاٍب قد انقضَّ حنَوه يريُد أَن ينهَس حلمَه، فاستخرَج ُمديًة ِمن خفِِّه  حبمامٍة ف صريَّ

 يريُد أْن يقطَع ِمن حلِمِه فُيطعَم الُعقاَب.
أمَّا اجلبُل املُنيُف الذي أُمرَت ِبكِلِه فإنَّه   فإذا هو مبَلٍك يُناديِه ِمن ورائِِه: أان مَلٌك بعَثين هللاُ إليَك لُينبئَك هبذه الكلماِت: 

  الغضُب، َمَت هُتيْجه هاَج حَت صاَر مبنزلِة ذلَك اجلبِل الذي مل ُتطْق أكَلُه ومل تستطْع محَلُه، وإْن َسكنَتُه َسَكَن حَت يصريَ 
ا أعماُل العباِد، َمن  مبنزلِة تلَك التمرِة اليت استطْبَت طعَمها ومَحدَت عاقبَتها، وأمَّا الطَّسُت املُ  لقاُة على قارعِة الطريِق فإهنَّ

َث هبا َث به الناُس ويَزيدوَن، وَمن عمَل بشرٍّ أظهرُه هللاُ حَت يتحدَّ الناُس ويَزيدوَن، وأمَّا  عمَل خبرٍي أظهَرُه هللاُ حَت يتحدَّ
ُربوا ِمنَك أو بَ ُعدوا، وأمَّا الُعقاُب الذي أُمرَت إبطعاِمِه  احلمامُة اليت أُمرَت إبيوائِها فهي الرمحُة، فِصْل رمَحَك وإْن َقطعوَك، ق َ 

 فإنَُّه املعروُف، فضْعه يف أهِلِه ويف غرِي أهِلِه، واصطنْعُه إىل ُمستحقِّه وغرِي ُمستحقِّه، يلقاَك نيُله وإْن طاَل َأمُدُه«. 
 (. 211/ 6اإلصابة )إسناده إلى عبد هللا بن هشام مجهول، قاله الحافظ في # اإليماء:  
 

 [ مسندُ مَوَلةَ بنِ كُثيفٍ  374] 
عن َمَولَة، أنَّ ابنا هْوذَة الَعْمرّينِي ِمن َعمرو بِن عامِر بِن ربيعَة وَفدا على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم،   -  5198

 فَأعطامُها مساِكَنهما ِمن الصاعِة ومرَّاِن.
 إسناده ضعيف.  # اإليماء:
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عن َمَولَة، أنَّ عامَر بَن الطُّفيِل أَتى رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فوثَّبُه ِوسادًة وسارَُّه وقاَل له: »أسِلْم اي   -  5199
، فقاَل عامرٌ  :  عامُر«، فقاَل: على أنَّ يل الَوبَر ولَك املَدَر، فَأىب رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقاَم عامٌر ُمغضباً فوىلَّ

ِل،  ا عليَك خياًل ُجْردًا ورجااًل ُمْردًا، وألربطنَّ بكلِّ خنلٍة فرساً، فسألْتُه عائشُة: َمن هذا؟ فقاَل: »هذا عامُر بُن الطُّفيألمألهنَّ 
 َوالذي نَفسي بيِدِه لو َأسلَم أَلسلمْت بنو عامٍر َمعه ولَزامحوا ُقريشاً على مناِبرِها«. 

نوا«، فقاَل: »اللهمَّ اْهِد ب َبين عامٍر، وَأشِغْل   قاَل: مث َدعا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »اي قوم، ِإذا َدعوُت فأمِّ
فقاَل: اي عينِّ عامَر بَن الطُّفيِل، ِِب شئَت وكيَف ِشئَت وأىنَّ ِشئَت«، فخرَج حَت َأخذْتُه ُغدٌة مثُل ُغدِة البْكِر يف بيِت َسلوليٍة، 

 اِء وَيشتدُّ ويقوُل: ُغدٌة كُغدِة البْكِرويف بيِت سلوليٍة. ِ موُت ابُرْز يل، ويَنزو يف السم
 إسناده ضعيف.  # اإليماء:

 
عن َمَولَة بِن ُكثيٍف، أنَّ الضحاَك بَن سفياَن الِكالبَّ كاَن سيَّافاً لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قائماً على رأِسِه  -  5200

حاً سيَفُه، وكانْت بنو ُسليٍم يف ت سِعمئٍة، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َهل لكم يف رجٍل يَعدُل ِمئًة يوفِّيكم  ُمتوشِّ
: »ما  ا اقَتتلوا قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم للعباِس بِن ِمرداٍس السلميِّ   ألفاً!«، فوفَّاهم ابلضحاِك بِن سفياَن، فلمَّ

  تدفُع عنهم«.يريدُ  -وقوُمك كذا  -يريُد تقتُلهم  -لقومي كذا 
 فقاَل العباُس ِشعرًا: 

 نذوُد َأخاان عن َأخينا ولو نَرى ... مهّزًا لُكنا األقربني نُبايعُ 
 إسناده ضعيف.  # اإليماء:

 
 

 عن عبد هللا بِن جراٍد قاَل: مسعُت انبغَة َبين َجْعَدَة يقوُل: أَنشدُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم:  -  5202
 َعَلوان العباَد عفًَّة وتكرُّماً ... وإانَّ لَنرجو فوَق ذلَك َمْظهرا 

: اجلنة إْن شاَء هللاُ، قاَل: »أجْل«، مث  قاَل: فغضَب رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وقاَل: »أيَن املَظهُر اي َأاب ليلى؟« قلتُ 
 قاَل: »أَنِشْدين«، فأَنشدتُُه ِمن َقويل: 

را  وال خرَي يف ِحْلٍم إذا مل يكْن َله ... بواِدُر حَتمى صفَوُه َأن يُكدَّ
 وال خرَي يف جهٍل إذا مل يكْن َله ... حليٌم إذا ما َأورَد األمَر َأصَدرا

 
 ليه وسلم: »َأحسنَت، ال يُفِضض هللاُ فاَك«.فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا ع

، وال انقَلَب له عرٌق.   قاَل عبد هللا بُن جراٍد: وكاَن فاُه الرَبََد املُنهَل، ما سقطْت َله سنُّ
 حاتم: ال يعرف وال يصح خبره. وفي اإلسناد من لم أجد له ترجمة. بن جراد قال أبو  عبد هللا# اإليماء: 
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عن كريٍز عن النابغِة قاَل: أَتيُت رسوَل هللِا إْذ جاء ابهلُدى، فقاَل يل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يُفِضض  -  5204
 هللِا فاَك«.

نيا: والشعُر يف قصيدٍة للنابغِة وليَس يف حديِث إبراهيَم:   قاَل أبوبكِر بُن أب الدُّ
اتَبعُت رسوَل هللِا إذ جاَء ابهلُدى ... ويَتل  و كتاابً كاملَجرَِّة َنريِّ

 وجاهدُت حَت ما ُأحسُّ وَمن معي ... سهياًل إذا ما الَح مث حَتوَّرا 
ُت يف األحباِر ما مل يسرّيا فُت يف الرُّهباِن أعبُد ديَنهم ... وسريَّ  وَطوَّ

 فَأصبَح َقليب قْد َسال غرَي أنَّه ... وكل امرٍئ الٍق ِمن الدهِر ِقنِطرا
راتذكرُت شيئاً ق  ْد َمضى لسبيِله ... وِمن حاجِة املَحزوِن أْن يَتذكَّ

 َنداماي عنَد املُنذِر بِن حُمَرٍِّق ... َأرى اليوَم ِمنهم ظاهَر األرِض ُمقِفرا 
 ُكهواًل وشبَّاانً كأنَّ وجوَههم ... داننرَي مما ِشيَف يف أرِض قَيصرا

 القيِس َأزهرا إذا ملٌك ِمن آِل جفنَة خالُه ... وآابُؤه آُل اْمرِئ 
ا ْرَعيبَّ املُحربَّ  يردُّ علينا كأَسه وشواَءُه ... مناصُفُه والشَّ

 وراحاً عراقّياً ورَيطاً مَيانياً ... وُمغتَ َبطا ِمن ِمسك َداريَن َأْذَفرا 
را  أولئَك ِإخواين َقضوا ِلسبيِلهْم ... وَأصبحُت َأرجو بعَدهم َأن أُعمَّ

 َدعا راعياً مث استمرَّ فَأخدرا  وما ُعُمري إال كدعوِة فارٍط ... 
 ال يعرف حاله وال حال أبيه وال جده.  -بمهملتين   -(: والرحال  588/ 5قال الحافظ في ترجمة كريز من اإلصابة )# اإليماء: 

 
، عن انبغِة َبين َجْعَدَة قاَل: أَنشدُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم وَأان عن مييِنِه:  -  5205  عن يَعلى بِن بشٍر اخلََفاجيِّ

نَ وَّرا   حُنلِّى َِبرطاِل اللَُّجنِي سيوفَنا ... ونَعلو هِبا يوَم اهلياِج السَّ
 هرا َعَلوان العباَد عفًة وتكرُّماً ... وإانَّ لَنرجوا فوَق ذلَك َمظْ 

َء  قاَل: فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إىل أيَن ال أمُّ لَك؟« قاَل: قلُت: إىل اجلنِة اي رسوَل هللِا، قاَل: »أجْل إْن شا
 هللاُ اي َأاب ليلى«، مث أَنشدتُُه: 

را  وال خرَي يف ِحْلٍم إذا مل يكْن َله ... بواِدُر حَتمي صفَوُه َأن يُكدَّ
  إذا مل يكْن َله ... حليٌم إذا ما أورَد األمَر َأصَدراوال خرَي يف جهلٍ 

 فقاَل يل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأجدَت، ال يُفُضض هللاُ فاَك«. 
 سنٍة وإنَّ أِلَسنانِِه ُأُشرًا كأنَّه الرَبَُد. ومئةِ قاَل: فلقْد رأيُتُه بعَد عشريَن 

 
 ابغَة يقوُل: أَتيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فأَنشدتُُه حَت أَتيُت على َقويل: عن عاصٍم الليثيِّ قاَل: مسعُت الن -  5206

ا  أتيُت رسوَل هللِا إذ جاَء ابهلُدى ... ويَتلو كتاابً واضَح احلقِّ َنريِّ
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 بَلْغنا السماَء جمُدان وجدوُدان ... وإانَّ لَنرجو فوَق ذلَك َمْظهرا 
 فقلُت: إىل اجلنِة، فقاَل عليِه السالُم: »إْن شاَء هللُا«، فأَنشدتُُه:فقاَل يل: »إىل أيَن اي أاب لَيلى؟« 

را  وال خرَي يف ِحْلٍم إذا مل يكْن َله ... بواِدُر حَتمي صفَوُه أْن يُكدَّ
 فقاَل يل: »صدقَت ال يُفِضض هللاُ فاَك«.

ا سقطْت سنٌّ عادْت ُأخرى مك  اهَنا، وكاَن ُمعّمرًا. قاَل: فبقَي ُعمَرُه أحسَن الناِس ثَغرًا، كلمَّ
 إسناده تالف[.# اإليماء: ]

 

رماِح بِن عديٍّ الشاعِر قاَل: َلقيُت انبغَة َبين َجْعَدَة الشاعَر فقلُت: َلقيَت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم؟   -  5207 عن الطِّ
 قاَل: نَعم، وأَنشدتُُه قصيَديت اليت َأقوُل فِيها: 

 وجدوُدان ... وإانَّ لَنرجو فوَق ذلَك َمْظهرا بَلْغنا السماَء جمُدان 
 قاَل: »إىل أيَن اي أاب لَيلى؟« قلُت: إىل اجلنِة اي رسوَل هللِا، قاَل: »إىل اجلنِة إْن شاَء هللاُ هكذا«.

 قال السخاوي: هذا حديث ضعيف اإلسناد.# اإليماء:  
 

 [ مسندُ ناسجِ بنِ احلَضرميِّ  376] 
، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، أنَّه مرَّ بَرجلنِي يَتبايعاِن شاًة يقوُل أحُدمها: ال أنقصَك  عن انسِج بِن احلَ  -  5209 ضرميِّ

ِمن َكذا وَكذا، ويقوُل اآلَخُر: ال َأزيُدك على َكذا وَكذا، يتحاَلفاِن، فمرَّ ابلشاِة وقد اشرَتاها الرجُل فقاَل: »قد أوجَب  
 أحُدمها«، يَعين اإلمَث والكفارَة.

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

 [ مسندُ نُبيطِ بنِ شَريطٍ األشجعيِّ 377] 
خيِّ زلََّته، فإنَّه يَعثُر حَت -  5210   عن نُبيِط بِن َشريٍط، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »َأقيلوا احلسَن اخلُُلِق السَّ

 أيُخَذ هللاُ بيِدِه«. 
 .# موضوع

 
 «. أبو البنات وِبِه: »َأحبُّوا البناِت، فَأان  -  5211

 .# موضوع
 

راويَل إبراهيُم اخلليُل«.  -  5212  وِبه: »أوُل َمن لبَس السَّ
 .# موضوع
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َي ابمِسَك ابلناِر اي حممُد«.  -  5213  وِبه قاَل هللاُ: »وعزَّيت وَجاليل، ال ُأعذُب أحدًا مسُِّ

 .# موضوع
 

 . *وِبه: »اجليزُة روضٌة ِمن رايِض اجلنِة، ومصُر خزائُن هللِا يف أرِضِه«   -  5214
 : موضوع.(889الضعيفة ) # السلسلة

 
 . **وِبه: »أهُل بَييت كالنجوِم، ِبيِّهم اقتديُتم اهتديُتم«   -  5215

 : موضوع.(62الضعيفة ) # السلسلة
 
 [ مسندُ نصرِ بنِ وهبٍ اخلُزاعيِّ  378] 

، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ركَب محارًا َمرسوانً بغريِ  -  5220  سرٍج، فوكَف عليه  عن نصِر بِن وهٍب اخلُزاعيِّ
هللِا على  َقطيفًة َجزريًة، مث دعا معاَذ بَن جبٍل فأرَدَفه، فساَر فقاَل: »اي معاُذ«، قاَل: لبَّيَك اي رسوَل هللِا، قاَل: »َتدري ما حقُّ 

ُذ«، قاَل: لبَّيَك اي رسوَل هللِا،  الناِس؟« قاَل: هللاُ ورسولُُه أعلُم، قاَل: »حقُّه عليِهم َأن ال ُيشرِكوا ِبه شيئًا«، مث قاَل: »اي معا 
هَبم إذا فَ َعلوا ذلَك«.   قاَل: »هل َتدري ما حقُّ الناِس على هللِا؟« قاَل: هللاُ ورسولُُه أعلُم قاَل: »حقُّهم عليِه أال يُعذِّ

 عبيد هللا بن أبي حميد ضعيف[. ]  # اإليماء:
 

  والذيعن أب برزَة رضَي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذاَت يوٍم وحنُن حوَلُه جلوٌس: »ال  -  5225
وفيما  نَفسى بيِدِه، ال َتزوُل َقدما عبٍد حَت ُيسأَل عن ُعُمرِِه فيما َأفناُه، وعن علِمِه ما فعَل ِبه، وعن ماِلِه ِمن أيَن اكتسَبُه 

 جسِمِه فيما أَبالُه، وعن ُحبِّنا أهَل البيِت«. أَنفَقُه، وعن 
ن بَعدى فقاَل عمُر رضَي هللاُ َعنه: وما آيُة حبِّكم ِمن بعِدَك؟ قاَل: فوَضَع يَدُه على رأِس عليٍّ وحوايل جنِبِه قاَل: »آيُة ُحبِّنا مِ 

 حبُّ هذا«.
بن الحارث متروكان  -ويقال نافع  -وزياد بن المنذر ونفيع   ( للطبراني في األوسط بنحوه.346/ 10نسبه في المجمع )# اإليماء:  

 متهمان.
 

ثين مبَقتِل احلسنِي عليِه السالُم حَت كأىنِّ حضرتُُه،   -  5226 هينِّ قاَل: قلُت ألب جعفٍر عليِه السالُم: حدِّ عن عماٍر الدُّ
سَل إىل احلسنِي بِن عليٍّ عليِهما السالُم ليأُخَذ بيعَتُه ....  قاَل: ماَت معاويُة والوليُد بُن عتبَة بِن أب سفياَن على املدينِة، فأر 

بَرزَة: ارَفْع َقضيَبك، فوهللِا لُرمبا رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم على فيِه يلثُُمه.   أْن قاَل: فقاَل َله أبو القصَة إىلفذكَر 
 وذكَر متاَم القصِة.

 جعفر لم يدرك القصة. أبوخالد بن يزيد القسري ضعيف، و # اإليماء: 
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، قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ رَفيٌق َُيبُّ الرفَق،  -  5230 عن النعماِن بِن بشرٍي األنصاريِّ
وا بًة فاجنُْ ويَرضاُه، ويُعنُي عليه ما ال يُعنُي على العنِف، فإذا رَكبُتم هذه الدوابَّ العجَم فَأَنزِلوها منازهَلا، وإذا كانت األرُض جُمدِ 

 .» ا مأوى احلياِت ومسيَل الدوابِّ ْعريَس على ظهِر الطرِق فإهنَّ كم والت َّ  عليها جَناًء، وإايَّ
ف. # اإليماء:    الخليل بن زكريا متروك، ومجالد بن سعيد ضعِّّ

 
عن النعماِن بِن بشرٍي قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »اجَعلوا بيَنكم وبنَي احلراِم سرتًا ِمن   -  5233

فيِه،   احلالِل، فَمن فعَل ذلَك كاَن أشدَّ استرباًء لديِنِه وعرِضِه، وَمن أرَتَع فيِه فكاَن كاملُرتِع إىل جنِب احِلمى يوِشُك َأن يقعَ 
 مِلٍك مِحًى، وإنَّ مِحى هللِا حمارُِمُه«.  وإنَّ لكلِّ 

 ( بنحوه ليس فيه: »اجعلوا بينكم وبين الحرام سترًا من الحالل«. 11898هو في الكتب الستة كما في المسند الجامع )# اإليماء: 
 ( ونسبه للطبراني. 293/  10وهذا القدر ذكره في المجمع )

 

  األنصاريِّ [ مسندُ النعمانِ بنِ عَجالنَ الزُّرَقيِّ 381] 
عن النعماِن بِن َعجالَن الزُّرَقيِّ أنَّه اشَتكى، فدخَل عليه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يعوُدُه، فقاَل: »كيَف   -  5234

إْن   جتُدَك اي نعماُن؟« فقاَل: أجُدين َموعوكاً اي رسوَل هللِا، فقاَل: »اللهمَّ شفاًء عاجاًل إْن َعَرَض مرٌض، أو صربًا على بليةٍ 
نيا إىل رمحِتَك إْن قضيَت أجَله«.  أطلَت مرَضه، أو خروجاً ِمن الدُّ

ضعيف  ( وقال: قال ابن السكن: لم أجد عنه حديثًا غير هذا وأظنه مرساًل، قلت: وعيسى 446/ 6ذكره الحافظ في اإلصابة )# اإليماء: 
 انتهى.  جدًا. 
 

 [ مسندُ النعمانِ بنِ قَوْقَلٍ  382] 
عن أب صاحٍل، عن النعماِن بِن قَ ْوَقٍل قاَل: أَتيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقلُت: اي رسوَل هللِا، إْن صليُت   -  5236

 هذه الصالَة وَأحللُت احلالَل وحرَّمُت احلراَم، أدخُل اجلنَة؟ قاَل: »نَعم«. 
 من طريق أبي صالح، عن جابر مرفوعًا.   -(  2147ما في المسند الجامع )ك -هو في الصحيح # اإليماء: 

 

 [ مسندُ نُعيمِ بنِ مسعودٍ 383] 
 عن نُعيِم بِن مسعوٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم اخلندِق: »احلرُب ُخدعٌة«.  -  5237

 ضعيف جدًا. (: هذا إسناد 3777الضعيفة ) # السلسلة
 

 مسندُ نُفريِ بنِ مالكٍ والدِ جُبريٍ [  385] 
ُر أهُل اجلنِة على شيٍء إال   -  5239 عن ُجبرِي بِن نُفرٍي، عن أبيِه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليَس يَتحسَّ
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 ساعًة مرَّْت هِبم مل َيذكروا هللَا فيها«.
 # قال محقق مسند الشاميين: حديث صحيح.

 
 نُفيعِ بنِ احلارثِ أبي بَكرةَ [ مسندُ  386] 

عن أب بكرَة قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ال يَقبُل هللَا صالًة بغرِي طُهوٍر، وال صدقًة ِمن ُغلوٍل، وال   -  5242
 عماًل يف رايٍء«. 

 .(11922وانظر المسند الجامع )( من طريق هشام بن حسان ليس فيه: وال عماًل في رياء، 274هو عند ابن ماجه )# اإليماء:  
 

عن أب بكرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا قُبَض العبُد املؤمُن صعَد مَلكاه إىل السماِء، فقاَل   -  5243
مثَل أجِر تسبيِحكما  هللاُ عزَّ وجلَّ هلما: ارِجعا إىل قربِِه فسبِّحاين وامْحداين وهلِّالين إىل يوِم القيامِة، فإيّنِ قد جعلُت  

وحتميدِكما وهتليِلكما له ثواابً ِمين له، فإذا كاَن العبُد كافرًا فماَت صعَد مَلكاه إىل السماِء، فيقوُل هلما: َعبداي ما جاَء  
، قبضَت عبَدَك فجئناَك، فيقوُل هلما: ارِجعا إىل قربِِه فالعناُه إىل يوِم القيامةِ  ، إنَّه كذَب ب  بكما؟ وهو أعلُم، فيقوالِن: ربِّ

بُه به إىل يوِم القيامِة«.   وَجَحَدين، وإيّنِ جعلُت عدَد لعِنكما عذاابً أعذِّ
 إسناده شديد الضعف، وقد حكم على الحديث بالوضع، ونوزع ذلك[. ] # اإليماء:

 
 عن أب بكرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َأفطَر احلاجُم واملَحجوُم«. -  5244

 إسناده ضعيف، والحديث صحيح.# اإليماء:  
 

 عن أب بكرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اطلُبوا اخلرَي عنَد ِحساِن الُوجوِه«. -  5247
 وع.: موض2855الضعيفة ) # السلسلة

 

عن أب بكرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه لقَي ابَن بُديٍل فقاَل: »ما كنُت َأرى إال أنَّك قْد قُتلَت، أَتذكُر   -  5249
 ُرؤاي رأيَتها فَقصصَتها على أب بكٍر فقاَل: إْن صدَقْت ُرؤايَك قُتلَت يف أمٍر ُملتبٍس«، فُقتَل يوَم صفنَي.

 . ه يروى عن ابن سيرين عن أبي بكر، وهو أصح، وهللا أعلم[]رجاله ثقات، غير أن# اإليماء: 
 

، أنَّ رجاًل أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: إيّنِ قْد رأيُتُه   -  5250 فقاَل: »كيَف  -يَعين السدَّ  -عن أب بكرَة الثَّقفيِّ
 هو؟« فقاَل: هو كالرُبِْد املُحربَِّ، قاَل: »قْد رأيَتُه«. 

ثن  اه عن قتادَة أنَّه قاَل: طريقٌة محراُء ِمن حناٍس، وطريقٌة محراُء ِمن حديٍد. قاَل: وحدَّ
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
عن أب بكرَة رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأوحى هللاُ تعاىل إىل داوَد عليه السالُم: اي  -  5253
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ْذ نَعليَك ِمن حديٍد، وَعصاَك ِمن حديٍد، واطُلب العلَم حَت ينخرَق النعالِن وتَنكسَر الَعصا«.  داوُد، اُتَّ
 . ]في إسناده مقال[# اإليماء: 

 

 عن أب بكرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َكما َتكونوا يُوىلَّ عليُكم«.  -  5254
 : ضعيف.(320الضعيفة ) # السلسلة

 
 عن أب بكرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خالفُة النبوِة ثالثوَن سنًة«. -  5255

: عن عبد الرمحن بِن أب  ا دخْلنا عليه قاَل ألب: اي أاب  ويف روايِة اآلجريِّ بكرَة قاَل: وفْدان مع زايٍد على معاويَة رمحه هللاُ، فلمَّ
ثنا حبديٍث مسعَته ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقاَل: إيّنِ مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل:   بكرَة، حدِّ

 »اخلالفُة ثالثوَن، مث تكوُن ُملكًا«.
 إسناده ضعيف. ماء: # اإلي 

 
 عن أب بكرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يُقتُل بَعدي أقواٌم، الرُّؤساُء يف اجلنِة واألَتباُع يف الناِر«. -  5257

 عطاء كان قد اختلط، فإن كان حفظه فبالل هذا مجهول[. اإليماء: ]  
 

بوا كتاَب هللِا بعَضُه  اِدلوا ابلقرآِن، والعن النواِس بِن مسعاَن، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال جتُ  -  5262 ُتكذِّ
 ببعٍض، فوهللِا إنَّ املؤمَن لُيجادُل ابلقرآِن فُيغلُب، وإنَّ املُنافُق لُيجادُل ابلقرآِن فَيغِلُب«. 

 (.3447صحح إسناده األلباني في الصحيحة )# اإليماء: 
 

 [ مسندُ نُويرةَ 389] 
عن نُويرَة صاحِب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن حفَظ على أُميت   -  5265

 أربعنَي حديثاً يف ِديِنها ُحشَر مع العلماِء يوَم القيامِة«. 
  البلخي بخبر باطل ال يحتمله  (: عن عمر بن هارون 156/ 1قال الذهبي في ترجمة أحمد بن مصعب المروزي في الميزان )# اإليماء: 

 عمر مع ضعفه. 
 

 [ مسندُ أبي بُردةَ هانئِ بنِ نِيارٍ 391] 
ثين َخايل أخو أُمي، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أوُل ُنسِكنا يف هذا   -  5267 عن الرباِء بِن عازٍب قاَل: حدَّ

سوَل هللِا، إيّنِ ذحبُت ُأضحَييت قبَل َأن ُأصلَي، َأحببُت َأن تكوَن ِعندي رحبًة اليوِم الصالُة مث النَّحُر بعَد الصالِة«، فقلُت: اي ر 
 جِلرياين، وِعندي َعناٌق هي أحبُّ إيلَّ ِمن حلِم شاَتنِي، أفَأذحُبها؟ قاَل: »نَعم، وال َتفي ألحٍد بعَدَك«.

ول نسكنا في هذا اليوم الصالة ثم النحر بعد الصالة«،  ( من وجه آخر عن البراء دون طرفه األول: »أ 45/ 4هو عند أحمد )# اإليماء: 
 ( 12003وانظر المسند الجامع )
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 [ مسندُ هانئِ بنِ يزيدَ والدِ شُريحٍ 392]   

عن هانِئ بِن ُشريٍح قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، أخرِبْين بشيٍء يُوجُب يل اجلنَة، قاَل: »عليَك حُبسِن الكالِم وبذِل  -  5269
 الطعاِم«. 

  ( للطبراني بنحوه.29/ 8، 17/ 5صحيح[. ونسبه في المجمع )اإليماء: ] # 
 

 [ مسندُ هانئٍ املَخزوميِّ  393] 
، عن أبيه  -  5270 قاَل: ملَّا ُولَد رسوُل هللِا صلى هللا عليه   - وكانْت له ِعشروَن ومئُة سنٍة  - عن خَمزوِم بِن هانٍئ املَخزوميِّ

وسلم ارجتَس إيواُن ِكسرى وسقَطت منه أربَع عشرَة ُشرفًة، ومَخدت انُر فارَس ومل ُتمْد قبَل ذلَك ِبلِف سنٍة، ورَأى املُوَبذاُن  
 ِصعاابً تقوُد خياًل ِعراابً، حَت َعربت ِدجلَة، وانتشرْت يف بالِد فارَس ومل ُتمْد قبَل ذلَك. كأنَّ إباًل 

عاً، مث رَأى أنَّه ال َيسرُت ذلَك عن ُوزرائِِه وَمرازبِتِه، فتجلََّد   ا أصبَح ِكسرى أفزَعه ما رَأى، فتصربََّ عليه َتَشجُّ ِكسرى وجلَس فلمَّ
ه وأرسَل إىل املُوَبذان، فقاَل: اي ُموبَذاُن، إنَّه سقَط ِمن ِإيواين أربَع عشرَة ُشرفًة، ومَخدْت انُر  على سريِر ُملِكه ولبَس اتجَ 

ِدجلَة  فارَس ومل ُتمْد قبَل اليوِم ِبلِف عاٍم، فقاَل: وأان أيُّها امللُك قد رأيُت كأنَّ إبالُ ِصعاابً تقوُد خياًل ِعراابً حَت َعربت 
، فقاَل: فما َترى ذلَك اي ُموَبذاُن؟ وكاَن رأَسهم يف العلِم، يَعين: أي شيٍء يكوُن هذا؟ قاَل: َحَدٌث  وانتشرْت يف بالِد فارسَ 

 يكوُن ِمن ِقَبِل العرِب. 
ه،  فكتَب حينئٍذ ِكسرى: ِمن ِكسرى ملِك املُلوِك إىل النعماِن بِن املنذِر، َأن ابعْث إيلَّ رجاًل ِمن العرِب خُيربين مبا أسألُه عن

ُلين  عَث إليه عبَد املسيِح بَن حيَّان بِن بُ َقيلَة، فقاَل له: اي عبَد املسيِح، هل عندَك علٌم مبا أريُد َأن أسأَلَك عنه؟ قاَل: َيسأفب
اِم شامللُك، فإْن كاَن ِمنه علٌم أعلمُتُه، وإال فأعلمُتُه مبَن علُمه عنَده، فأخرَبَه به، فقاَل: علُمه عنَد خاٍل يل يسكُن مشارَف ال

 إليه وسْله فأخرِبْين مبا خيربَُك به. يُ ُقال له: َسطيٌح، قاَل: فاذهبْ 
فخرَج عبُد املسيِح حَت قدَم على َسطيٍح وهو مشرٌف على املوِت، قاَل: فسلََّم عليه وحيَّاه بتحيِة امللِك، فلم ُُيْبه َسطيٌح،  

 فأقبَل يقوُل: 
 ملَّ به شْأُو الَعننْ أصمٌّ أم َيسمُع ِغْطريف اليمْن ... أم فاَز فازْ 

 وأمُّه ِمن آِل ذئِب بِن َحَجْن ... أزَرق هَبُْم الناِب َصرَّار األذنْ 
 أبيُض َفضفاُض الرداِء والبدْن ... رسوُل قَ ْيل الُعجِم َيسري للَوَسنْ 

 ال يرهُب الرعَد وال ريَب الزمْن ... ُيوُب ب األرَض َعَلْنداٌة َشِزنْ 
 ُوُجْن ... حَت أَتى عاري اجلَآجي والَقَطْن  ترفعين ُوْجٌن وهَتوي به 

 يلفُّه يف الريِح بَ ْوغاُء الدَمْن ... كأمنا ُحثِحَث ِمن ِحْضيَن َثَكنْ 
 

قاَل: فرفَع رأَسه إليه وقاَل: عبُد املسيِح يَهوي إىل َسطيٍح! وقد َأوف على الضَّريِح! بعَثَك ملُك َساساَن الرجتاِس اإليواِن، 
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، وُرؤاي املُوَبذاِن، رَأى إباًل ِصعاابً تقوُد خياًل ِعراابً، قد قطعْت ِدجلَة وانتشرْت يف بالِد فارَس، اي عبَد املسيِح، ومُخوِد النريانِ 
ماوه، وخرَج صاحُب اهلَراوه، فليَست الشاُم ابلشاِم، ميلُك ِمنهم   إذا ظهرْت التالوه، وغاَرت حُبريُة َساوه، وفاَض وادي السَّ

ُرفات، وكلُّ ما هو آٍت آٍت، مث ماَت، فقاَم عبُد املسيِح وهو يقوُل:ملوٌك وملكاٌت ع   لى عدِد الشُّ
 وهذه األبيات جاءت يف الرواية الثانية هكذا: 

 أصم أم يسمع غطريف اليمن ... أم فاز فازمل به شأو العنن 
 اي فاصل اخلطة أعيت من ومن ... أاتك شيخ احلي من آل سنن

 محلين وجناً وهتوي به وجن  وأمه من آل ذئب بن حجن ...
 حَت أتى عاري اجلآجي والقطن ... أزرق هبم الناب صرار األذن

 

رُي ... ال يُفزعنََّك تشريٌد وتغريرُ  ْر فإنَك ماضي الدهَر َِشِّ  َشِّ
 إْن ميس َبين َساسان أفرطهم ... فإنَّ ذا الدهر أطوار دهاريرُ 

 م األسُد املَهاصريُ فرمبا كاَن قد َأضَحوا مبنزلٍة ... يَهاُب َصوهلَ 
 ِمنهم أخو الصَّرِح هَبراٌم وإخوتُه ... واهلُرمزاُن وسابوٌر وسابورُ 

 والناُس أوالُد َعالٍت فَمن عِلموا ... َأن قد أقلَّ فمحقوٌر ومهجورُ 
 وهم بنو األمِّ أما إْن رأوا َنَشباً ... فذاَك ابلغيِب حمفوٌظ ومنصورُ 

 ٍن ... فاخلرُي ُمتَّبٌع والشرُّ حمذورُ واخلرُي والشرُّ جمموعاِن يف قَ رَ 
 

 قاَل: فرجَع عبُد املسيِح إىل ِكسرى فأخرَبَه، فقاَل ِكسرى: إىل َأن ميلَك ِمنا أربَع عشرَة يكوُن أموٌر وأموٌر.
 قاَل: فمَلَك ِمنهم عشرٌة يف أربِع ِسننَي، وملَك الباقوَن بعَده. 

حديث   لعل من حكم بحسنه فلشواهده، وإال فقد أورده الذهبي في السيرة النبوية وقال: هذا  ...في إسناده مخزوم لم أظفر به # اإليماء: ]
 منكر غريب[. 

 

 [ مسندُ اهلدَّارِ  394] 
أنَّه قاَل للعباِس بِن الوليِد ورَأى ِإسراَفُه يف   - وكاَن ِمن أصحاِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم  - عن اهلداِر  -  5271

ميِذ وغ نيا. خبِز السَّ  ريِِه: لقْد رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم وما شبَع ِمن خبِز بُ رٍّ حَت فارَق الدُّ
: لقْد ُتويَف رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وما شبَع ِمن خبِز بُ رٍّ حَت لقَي هللَا عزَّ وجلَّ. َلفيِّ  ويف روايِة السِّ

 إسناده ضعيف. (: 1635)  # الروض البسام
 

 [ مسندُ هشامٍ مَوىل رسولِ اهللِ صلى اهلل عليه وسلم  398] 
عن هشاٍم َموىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: جاَء رجٌل إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي رسوَل   -  5275
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 : »متتَّْع هِبا«. هللِا، إنَّ امرَأيت ال تدفُع يَد المٍس، قاَل: »طلِّْقها َتدَْع«، قاَل: تُعِجبين، قالَ 
(،  1677( عن جابر، وفي المطالب ) 335/  4وهو في المجمع ) بن مالك الجزري  معبد الكرياختلف في هذا الحديث على # اإليماء: 
 ( عن ابن الزبير أو أبي الزبير قال: جاء رجل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم 3330/ 3979واإلتحاف ) 

 

 الطائيِّ [ مسندُ هُلْبٍ  399] 
 عن ُهْلٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن استجَمَر فْليوتِْر، وَمن اكتَحَل فْليوتِْر«.  -  5276

( حدثنا احلسني: حدثنا وهب بن حفص احلراين: حدثنا حممد بن سليمان: حدثنا شريك، عن مساك، عن  275احملامليات )
 ... قبيصة بن هلب، عن أبيه 

 موضوع[. ء: ]# اإليما
 

 عن يزيَد بِن فالٍن التيميِّ ِمن ولِد أب هالَة، عن أبيه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم مثَلُه.  -  5278
 ِلِه. يَعين مثَل حديٍث قبَلُه يف صفِة النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، إال أنَّه قاَل: ووجدتُُه قد سأَل أابُه عن َمدَخِلِه وخَمرِجِه وشك

 إسناده واه[.اإليماء: ]# 
 

: صْف لَنا  - وكاَن رَبيباً لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم  -عن عبد هللا بِن عباٍس قاَل: قيَل هلنِد بِن أب هالَة   -  5279
ائَم الِفكرِة،  رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم لعلََّك َأن تكوَن أَثبَ َتنا ِبه معرفًة، قاَل: كاَن َِبب هو وأُمي طويَل الصمِت، د

َث أعاَد، وإذا وعَظ جد وماَد، وإذا خولفَ    ُمتواصَل األحزاِن، إذا تكلََّم تكلََّم جبوامِع الكالِم، ال فضَل وال تقصرَي، وإذا حدَّ
اِم صلى هللا أعرَض وأشاَح، يرتوُح إىل حديِث أصحاِبِه، يُعظُم النعمَة وإْن دقَّْت، وال يذمْم َذواقاً، ويَتبسُم عن مثِل حبِّ الَغم

 عليه وسلم. 
 يعقوب التميمي لم أجد له ترجمة، وإسحاق بن صالح المخزومي لم يوثق.# اإليماء: 

 

 [ مسندُ وابِصةَ بنِ مَعبدٍ 402] 
عن زيِد بِن وهٍب، عن وابصَة بِن َمعبٍد، أنَّ رجاًل صلَّى خلَف الصفِّ وحَدُه، وكاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم   -  5282

يَرى ِمن خلِفِه كَما يَرى ِمن بنِي يديِه، فقاَل َله النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َأال دخلَت يف الصفِّ أو َجذبَت رجاًل صلَّى  
 معَك، َأعد الصالَة«. 

   ضعيف جدًا. (: 922الضعيفة ) # السلسلة
 

عن سامِل بِن أب اجلعِد، عن وابصَة بِن َمعبٍد قاَل: صلَّى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فرَأى رجاًل ُيصلِّي خلَف   -  5283
، ُقم فَأعْد صالَتَك«.  الصفِّ وحَدُه، فقاَل َله: »َأال أخذَت بيِد رجٍل فأَقْمَته إىل جنِبَك، أو دخلَت يف الصفِّ

 حسن لغيره[. # اإليماء: ]
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عن فارِس بِن َخْويل قاَل: مسعُت واصبَة بَن َمعبٍد على منرِب الرَّقِة خيطُب قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم   -  5285
؟«  يف حجِة الوداِع يقوُل: »أيُّ يوٍم هذا؟« قَالوا: يوٌم حراٌم، قاَل: »فأيُّ شهٍر هذا؟« قَالوا: شهٌر حراٌم، قاَل: »فأيُّ بلٍد هذا

حراٌم، فقاَل: »َأال إنَّ دماءَكم وَأمواَلكم وَأعراَضكم عليُكم حراٌم كُحرمِة يوِمكم هذا يف شهرِكم هذا يف بلدِكم   قَالوا: بلدٌ 
ون ِمن بَعدي ُكفارًا يضرُب بعُضكم رِقاَب بعٍض«.  هذا، أال لِيبلِّغ شاهدُكم غائَبكم، ال أعرِفَ نَّكم َترَتدُّ

 أال إيّنِ شهدُت وغبُتم.
 .هذا لم يوثَّقس بن خولي # اإليماء: فرا 

 

 [ مسندُ واثلةَ بنِ األَسقعِ 403] 
عن واثلَة بِن األسقِع قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال ُتكفِّروا أهَل قبلِتكم وإْن عِمُلوا ابلكبائِر،  -  5286

 وصلُّوا مع كلِّ إماٍم، وجاِهدوا مع كلِّ أمرٍي، وصلُّوا على كلِّ ميٍت«.
 [.  إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
َخرجُت مع قوٍم يف سفٍر فَعميْت عليهم القبلُة، فصلَّى كلُّ قوٍم انحيًة، فأَتوا النيبَّ  عن واثلَة بِن األسقِع قاَل:  -  5290

لُّوا فَ َثمَّ  صلى هللا عليه وسلم فَأخرَبوه ابختالِفهم يف القبلِة، فأَنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ على رسوِلِه صلى هللا عليه وسلم: }فَأَيْ َنَما تُ وَ 
{ ]البقرة: يَن. [، 115َوْجُه اَّللَِّ  يَعين الدِّ

 (: إسناده تالف. 1328)  # الروض البسام
 

ُم   -  5298 عن واثلَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا ماَتت املرأُة بنَي الرجاِل ليَس بيَنها وبيَنهم حَمرٌم تُ َيمَّ
ُم صاحُب الصَّعيِد«.  كما يَتيمَّ

معين. وأورده  ذبه ابن (: وفي إسناده سليمان بن سلمة الخبائري متروك كذبه ابن الجنيد، وأيوب بن مدرك متروك ك494)  # الروض البسام
 (.851/ 13األلباني في الضعيفة ) 

 

وأَنكَح على ثِنيت عشرَة ُأوقيًة    -يَعين الرتَُّْس  -عن واثلَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أَنكَح على مثِن امِلَجنِّ   -  5302
 ِمن فضٍة، وهو آخُر ما أَنكَح.

 (: إسناده تالف.771)  # الروض البسام
 

 واثلَة بِن األسقِع، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الَيمنُي الَغموُس الكاذبُة َتَذُر الدايَر َبالِقَع«.  عن -  5306
 (.978صححه األلباني بشواهده في الصحيحة )# اإليماء: 

 

عن واثلَة بِن األسقِع، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما مرَض مؤمٌن قطُّ إال َأوحى هللَا إىل صاحِب   -  5312
ِتِه، فإيّنِ َأان قيَّدتُ  ُه حَت  الشماِل َأن ارَفع القلَم عنه، وَأوحى إىل صاحِب اليمنِي َأن اكتْب َله مثَل أجِر ما كاَن يعمُل يف صحَّ
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 َيه«. ُأطِلَقه أو ُأعافِ 
 شيخ المصنف متروك كذبه كثيرون[. # اإليماء: ] 

 
عن أب األسقِع، أنَّه كاَن َيفُظ ِمن دعاِء النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »اي َموضَع كلِّ َشكوى، واي شاهَد كلِّ  -  5316

 جَنوى، بكلِّ سبيٍل أنَت ُمقيٌم، َترى وال تُرى، وأنَت ابملنظِر اأَلعلى«.
لم   ان الغنوي قطبة بن العالء ضعيف. وعمر بن عمرانالعالء بن كثير إن كان الشامي فهو متروك ولم يدرك واثلة. وأبو سفي# اإليماء: 

 أميزه. والحارث بن عنبة لم أجده إال أن يكون تحرف عن الحارث بن عتبة أو عتيبة الحمصي فهو مجهول.
 

َع  عن واثلَة بِن األسقِع رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أُعطيُت مكاَن التوراِة السب -  5317
ِت العرِش الطوَل، وُأعطيُت مكاَن اإلجنيِل امِلئنَي، وُأعطيُت مكاَن الزَّبوِر املَثاين، وُأعطيُت فاحتَة الكتاِب وَخواتيَم البقرِة ِمن حت

 مل يُ ْعَطها نيبٌّ قَبلي، وَأعطاين ربِّ املَُفصََّل انفلًة«. 
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
 عن واثلَة بِن األسقِع، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »احلرُب ُخدعٌة«.  -  5322

 عمار بن هارون والعالء بن برد ضعيفان، وفي سماع مكحول من واثلة خالف[.# اإليماء: ] 
 

: مجُع املاِل ِمن حقِّه،  عن واثلَة بِن األسقِع قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َعلى الَوايل مخُس خصالٍ  -  5324
َر أمَر يوٍم لغٍد«.  َرهم فُيهِلَكهم، وال يؤخِّ  ووضُعه يف حقِّه، وَأن َيستعنَي خبرِي َمن يعلُم، وال ُُيمِّ

 : ضعيف.(3875الضعيفة ) # السلسلة
 

عن واثلَة بِن األسقِع الليثيِّ قاَل: مسعُت رسوَل هللِا يقوُل: »َأوُل َمن يلَحُقين ِمن َأهلي أنِت اي فاطمُة، وَأوُل َمن   -  5327
 يلَحُقين ِمن َأزواجي زينُب، وهي َأطَوهُلن كفًا«.

مُل وتُعطي يف سبيِل هللِا. فلذلَك قاَل رسوُل  قاَل: وكانْت زينُب ِمن أعمِل الناِس لِقباٍل أو ِشْسٍع أو ِقربٍة أو إداوٍة، وَتفتُل وحتَ 
 هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأطَوُلكن كفًا«.

 : ضعيف.(7133الضعيفة ) # السلسلة
 

عن مكحوٍل، عن واثلَة بِن األسقِع قاَل: أَتيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو جالٌس يف نفٍر ِمن أصحاِبِه،  -  5331
، فقاَل بعُضهم: اي واثلُة ُقْم ِمن هذا اجمللِس، فإانَّ قْد هُنينا َعنه، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: فجلسُت وسَط احللقةِ 

سأُل »َدعوا واثلَة، فإيّنِ َأعلُم ابلذي َأخرَجُه ِمن منزِلِه«، قلُت: اي رسوَل هللِا، وما الذي َأخَرَجين ِمن َمنزيل؟ قاَل: »خرجَت تَ 
«، قلُت: والذي بعَثَك ابحلقِّ ما َأخَرَجين غريُُه، قاَل: »فإنَّ الرِبَّ ما استَقرَّ يف النفِس واطمأنَّ يف القلِب،   عن الرِبِّ ِمن الشكِّ

 والشكُّ ما مل َيستقرَّ يف النفِس ومل َيطمِئنَّ إليه القلُب، فدْع ما يَريُبَك إىل ما ال يَريُبَك وإْن َأفتاَك املُفتوَن«. 
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 قاسم بن الحسن المعري لم أر له ترجمة، وشعيب بن ميمون ضعيف[.  ال# اإليماء: ]
 

 عن واثلَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »لََيدُخَلن بشفاعِة رجٍل ِمن أُميت أكثُر ِمن َبين متيٍم«.  -  5338
( حدثنا ذاكر بن شيبة: حدثنا رواد بن اجلراح: حدثنا سعيد بن بشري، عن قتادة، عن أب املليح،  2735مسند الشاميني )

 عن واثلة ..  
   إسناده ضعيف.# اإليماء: 

 

 [ مسندُ وائلِ بنِ حُجرٍ احلَضرميِّ 404] 
 ِمن ريِح امِلسِك.  اثلثٍة َأطيبَ عن وائٍل قاَل: كنُت ُأصافُح النيبَّ صلى هللا عليه وسلم: فأتعرَُّق يف كفِّي بعَد  -  5341

  بن وائل لم يسمع من أبيه. روعبد الجبا جابر هو الجعفي ضعيف، # اإليماء: 
 

 وَحْشيِّ بنِ حربٍ احلَبشيِّ [ مسندُ  405] 
عن َوحشيِّ بِن حرٍب قاَل: َأردَف النيبُّ صلى هللا عليه وسلم معاويَة فقاَل: »ما يَليين ِمنَك؟« قاَل: َبطين، قاَل:   -  5343

 »َمأَلها هللاُ تبارَك وَتعاىل ِعلماً وِحلمًا«.
 .: ال يشتغل بوحشي وال بأبيه(: وقال: قال صالح جزرة127/ 3ذكره الذهبي في السير ) # اإليماء: 

 

 [ مسندُ وهبِ بنِ عبد اهلل بنِ قاربٍ  406] 
عن وهِب بِن عبد هللا بِن قارٍب قاَل: كنُت مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: فرأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه   -  5344

ريَن«.وسلم يقوُل: »يرحُم هللاُ املُحلِّقنَي«، فقاَل رجٌل: اي رسوَل هللِا، و  ا كاَنت الثالثُة قاَل: »واملُقصِّ ريَن، قاَل: فلمَّ  املُقصِّ
 . ( عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة، عن ابن قارب، عن أبيه393/ 6هو عند أحمد )# اإليماء: 

 

 [ مسندُ وهبِ بنِ عبد اهلل أبي جُحيفةَ السُّوائيِّ 407] 
ُن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم اأَلذاَن بَصوتنِي َصوتنِي.عن أب ُجحيفَة قاَل: رأيُت بالاًل رضَي هللاُ  -  5345   عنُه يُؤذِّ

   إسناده ضعيف[.# اإليماء: ]
 

 عن عوِن بِن أب جحيفَة، عن أبيه قاَل: مرَّ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم برجٍل ُيصلِّي قد سَدَل ثوبَه فعطََفه عليِه.  -  5347
 إسناده واه[. # اإليماء: ]

 
أُ، عن عوِن بِن أب ُجحيفَة، عن أبيِه قاَل: َأكلُت ثَريدًة بلحٍم مسنٍي، فأَتيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم  -  5349 أجَتشَّ

نيا أطوهُلم جوعاً يوَم القيامِة«.   فقاَل: »اكُفْف أو احِبْس عليَك ِمن ُجشاِئَك أاب ُجحيفَة، فإنَّ أكثَر الناِس شبعاً يف الدُّ
ى.  ى ال يتغدَّ ى، وإذا تعشَّ ى ال يتعشَّ نيا، كاَن إذا تغدَّ  قاَل: فما أكَل أبو ُجحيفَة مبلِء بطِنِه حَت فارَق الدُّ
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 الوليد بن عمرو بن ساج ضعيف.: # اإليماء
 

وائيِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أيُّ األعماِل أحبُّ إىل   -  5350 عن أب ُجحيفَة وهِب بِن عبد هللا السُّ
 هللِا؟« قاَل: فَسَكتوا فلم ُُيْب أحٌد، فقاَل: »حفُظ اللساِن«.

 : ضعيف.(1615الضعيفة ) # السلسلة
 

 [ مسندُ يزيدَ بنِ األَخنسِ  408]   
:  عن يزيَد بِن اأَلخنِس، أنَّه ملَّا أسَلَم أسَلَم مَعه مجيُع أهِلِه إال امرأًة واحدًة أبْت َأن ُتسِلَم، فأنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ  -  5357

إال َأن ُتسِلَم،   [، فقيَل َله: قْد أنَزَل هللاُ عزَّ وجلَّ آيًة فرََّق بيَنها وبنَي زوِجها10}َواَل متُِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر{ ]املمتحنة:  
نُة إال يوم جلسْت تَنظُر الشمَس حَت إذا دنْت للُغروِب أسلمْت وقالْت:   ا َمضت السَّ فضرَب هلا األجَل سنًة، فلمَّ

 املُستضعفُة املُستكرهُة على ِديِنها وِديِن آابئِها. 
يِن، فكانوا يَعجبوَن  ا دخلْت يف اإلسالِم َحُسَن إسالُمها وفقهْت يف الدِّ ِمنها ويَقولوَن: هذه اليت اسُتضِعَفْت واسُتكرِهْت،  فلمَّ

عَر  فقالْت: َتعجبوَن ِمين، عجبُت ِمنكم أشدَّ ِمن إعجاِبكم، أال َسجنُتم أال َضربُتم يف هللِا، وهللِا إْن ظهَر اإلسالُم على دبٍّ أش
 خلالَط الناسَ 

 له الذهبي[. بقية مدلس وقد عنعن، وإبراهيم بن محمد غير معتمد، قا] # اإليماء:
 

 [ مسندُ يزيدَ بنِ األسودِ 409] 
ث عن أبيه، أنَّه صلَّى مع رسوِل هللِا وهو غالٌم، قاَل: وجعَل الناُس يُقبِّلوَن  -  5358 عن جابِر بِن يزيَد بِن األسوِد، أنَّه حدَّ

 َيد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم.
 لثلِج وأطيُب رَياً ِمن املسكِ قاَل: فجئُت فأخذُت بيِدِه فإذا يُدُه أَبرُد ِمن ا

 إسناده صحيح[ ] # اإليماء:
 
 [ مسندُ يزيدَ بنِ نعامةَ الضَّبِّ  412] 

 عن يزيَد بِن نعامَة الضيبِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن توضََّأ بعَد الغسِل فليَس ِمنَّا«  -  5361
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 

 والدِ مسلمِ بنِ يَسارٍ    [ مسندُ يسارِ بنِ سُويدٍ اجلُهنِّ 413] 
عن مسلِم بِن يساٍر، عن أَبيه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »املسُح على اخلُفنِي للُمسافِر ثالثُة   -  5362

 أايٍم، وللُمقيِم يوٌم وليلٌة«. 



533 

 

: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف املسِح على اخلُفنِي: »للُمقيِم يوٌم وليلٌة، وللمسافرِ    ثالثُة أايٍم«ويف روايِة السمعايّنِ
 (: وال يصح حديثه من هذا الوجه.354/ 4قال العقيلي في ترجمة الهيثم بن قيس في ضعفائه ) # اإليماء:  
 

 [ مسندُ يُسْرٍ خادمِ رسولِ اهللِ صلى اهلل عليه وسلم  415] 
ندوٍف وَله ِمن الُعمِر ثالمُثئٍة ِسننَي  عن ُيْسٍر خادِم رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم مبصَر وكاَن َموضوعاً بنَي ُقطٍن مَ  -  5364

نيا َملعونٌة َملعوٌن ما فيها إال  ذكَر بُدعاِء النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »الدُّ
 هللِا وَمن َأوى إىل ذكِر هللِا َتعاىل«.

(: أحد الكذابين الذين ادعوا الصحبة. وقال الذهبي  722/  6قال الحافظ في اإلصابة )خادمِّ رسولِّ هللاِّ صلى هللا عليه وسلم  يسر# اإليماء: 
 ظلمات.  (: اإلسناد إليه444/ 4في الميزان ) 

 
 [ مسندُ يَعلى بنِ مُرةَ الثقفيِّ 417] 

نيبَّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَل صلى هللا عليه وسلم: »ِطيُب  عن يَعلى بِن ُمرَة قاَل: ُتلَّْقُت فغسلُتُه مث أَتيُت ال -  5368
 الرجاِل ما َظَهَر رَُيُه وخفَي لونُُه، وِطيُب النساِء ما ظَهَر لونُُه وخفَي رَُيُه«.

 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]
 

عن يعلى بِن ُمرَة قاَل: رأيُت ِمن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم ثالثَة َأشياَء، ما رَآها أحٌد قبُل، كنُت ِمنه يف طريِق   -  5370
َل: »ِإن  مكَة، فمرَّ على امرأٍة َمعها ابٌن هلا، به َلَمٌم، ما رأيُت َلَمماً أشدَّ ِمنه، فقالْت: اي رسوَل هللِا اْبين َهذا كما َترى، قا

َدعوُت له«، فَدعى له مث َمضى، فمرَّ على بعرٍي مادٍّ ِجرانَه يَرغو، فقاَل: »عليَّ بصاحِب َهذا«، فجيَء به، فقاَل: َهذا شئِت 
يقوُل: »نتجُت عندَكم واسَتعَملوين حَت إذا كربُت َأرادوا َأن ينَحروين«، مث َمضى فرَأى َشجَرتنِي ُمتفّرِقتنِي فقاَل: »اذهْب  

 ا«، فاجَتَمعتا، فَقضى حاجَته، مث قاَل يل: »اذهب فقْل هلما تَ ْفرتِقان«، فقلُت هلما فتفرَّقا. فُمرمها فْلتجَتمع
ا انصرَف مرَّ صلى هللا عليه وسلم على الصيبِّ وهو يلعُب مع الصبياِن وقد هيَّأْت أُمُّه ستَة أكبٍش، فَأهدْت له َكبَشنِي   فلمَّ

هللا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن شيٍء إال يعلُم أيّنِ رسوُل هللِا إال كفرُة   فقاَل رسولُ  وقالْت: ما عاَد إليِه شيٌء ِمن الَّلَمِم،
 فسقِة اجلنِّ واإلنِس« 

 إسناده ضعيف.  # اإليماء:
 

 [ مسندُ يوسفَ بنِ عبد اهلل بنِ سالمٍ 418] 
ِه أو غريِِه قاَل: خرَج رسوُل هللِا صلى هللا   -  5371 عن حممِد بِن محزَة بِن يوسَف بِن عبد هللا بِن سالٍم، عن أبيِه، عن جدِّ

لم:  عليه وسلم إىل املربِد، فإذا عثماُن بُن عفاَن يقوُد انقًة حتِمُل َدقيقاً ومسناً وعساًل، فقاَل َله رسوُل هللِا صلى هللا عليه وس
مث   - أو قاَل: نضَج  - َأانَخ، مث َدعا ِبرُبْمٍة فجعَل فيها ِمن السمِن والعسِل والدقيِق، مث أمَر فُأوِقَد حتَتها حَت َأدرَك »أَِنْخ«، ف

 قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُكلوا«، وَأكَل ِمنه، مث قاَل: »هذا شيٌء َتدعوُه فارُس اخلَبيَص« 



534 

 

  .بن المتوكل صدوق له أوهام كثيرة، والوليد صرح بالتحديث[]ابن أبي السري محمد  # اإليماء:  
 

ُث يُكثُر أن يرفَع بصَرُه إىل   -  5372 عن يوسَف بِن عبد هللا بِن سالٍم قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إذا جلَس يتحدَّ
 السماِء.

 .(5892أبيه مرفوعًا، وانظر المسند الجامع )( عن يوسف بن عبد هللا بن سالم عن 4837هو عند أبي داود )# اإليماء: 
 

ُثَك حديثاً، إنَّ  -  5373 عن يوسَف بِن عبد هللا بِن سالٍم، وكاَن قيٌس يُكرُم ولَد يوسَف إذا نَ َزلوا، فقاَل َله يوسُف: إيّنِ حُمدِّ
: إيّنِ ال َأدري ما ُأجازيَك مبا صنعتَ  إال    إيلَّ، رجاًل ِمن أهِل الشاِم نزَل بيهوديٍّ مِن أهِل يَثرَب وأَنزَلُه وَأكرَمُه، فقاَل الشاميُّ

ثَكُه فاحَفْظُه ِمين، إنَّه خارٌج ِبرِض العرِب ِبرِض تيماَء يَعين نيبٌّ، فإْن َأدركَتُه فاتبْعهُ  ، فإْن أنَت مل  أيّنِ ُأكرُِمَك حبديٍث ُأحدِّ
 تفعْل فليُكن بيَنَك وبيَنُه وكث عهٍد.

ا خرَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم جاَء اليهوديُّ إىل رسولِ  :  قاَل: فلمَّ هللِا، فقاَل َله رسوُل هللِا: »فاتَّبْعين«، قاَل اليهوديُّ
يِه كلَّ عاٍم إليَك وَأان آِمٌن على َأهلي وَمايل، فاكتْب يل   بذلَك،  ال َأدُع ِديين، ولكْن يل ألُف خنلٍة فلَك ِمنها مئُة َوَسٍق أَُأودِّ

 فكتَب َله رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم. 
 ما يُؤخُذ ِمنه غريُُه حَت الساعة مئة َوَسٍق ما يُزاُد عليِه.  فقاَل يوسُف: فهو ذا

ثُكموه فاحفْظُه ِمين،  إنَّ عبد هللا وإيّنِ ال َأدري ما ُأكرُمَك ِبه إذا نزلَت ِب ِلَما ُكنُتم َتصنعوَن إىل َمن نزَل ِبكم، إال حديٌث ُأحدِّ
شئَت خرجُت ففثأُت عنَك الناَس، فإيّنِ خارج َأغىن عنَك ِمين عندَك،  بَن سالٍم كاَن مَع عثماَن يف الداِر، فقاَل لعثماَن: لو 

ا رآُه الناُس صاُحوا يف وجِهِه َفقالوا: الناموُس الناموُس  ثالَث   -قاَل: فقاَل َله عثماُن: فافعْل، فخرَج عبد هللا بُن سالٍم، فلمَّ
ها الناُس، َدعوا عبد هللا بَن سالٍم فليتكلَّْم، فُخذوا ِمن حديِثِه ما  عبد هللا بُن سالٍم، فقاَل هلم عليُّ بُن أب طالٍب: أيُّ  - مراٍر 

 شئُتم وَدعوا ما شئُتم، فتكلََّم فقاَل: أيُّها الناُس، َدعوا عثماَن ال َتقُتلوه مخَس عشَر ليلًة، فإْن مل ميْت أو يقتْل إىل مخسَ 
موين فاضرِبوا ُعنِقي، فقالَ    الناُس: الناموُس الناموُس عبد هللا بُن سالٍم.عشرَة ليلًة ِمن ذي احلجِة فقدِّ

ؤالِء  فأخَذ بِيدَي َأب فقاَل: اي بينَّ رُفَع سلطاُن الدرِة ووقَع سلطاُن السيِف، ال يَرجُع عنهم إىل يوِم القيامِة، مث قاَل: إنَّ هل
 َعلوا ذلَك َخَرجوا عصبًة بَسواِد العراِق خَيرجُ القوِم سلطاانً لْن يزوَل حَت َتزوَل اجلباُل حَت يتفرَّقوا فيما بيَنهم، فإذا ف َ 

هوَن لشيٍء إال فُتَح هلم، ال والذي ال إلَه إال هو ما أَنزَل هللاُ يف توراٍة وال إجنيٍل وال قرآٍن  أفضَل مما فيهم أمرُي الغضِب، ال يُوجَّ
 أبدًا حَت َترى ذلَك. ُجعَل ألولئَك القوِم، فإْن وجدَت ِمن العدِة والنشاِط فال تُقاتْل أحدًا 

وَف  قاَل: قلُت: أال إنَّ ذلَك بعيٌد، قاَل: فوهللِا ما أراُه إال قْد كاَن، أال َترى ما كاَن بنَي سليماَن والوليِد، فإْن أدركَته فس
 َتراين، وإال فاحفْظ عينِّ ما قلُت لَك. 

 ئي[. في إسناده يحيى بن سلمة بن كهيل متروك الحديث، قاله النسا ] # اإليماء:
 
 [ مسندُ أبي أَروى الدَّوسيِّ 419] 



535 

 

وسيِّ قاَل: أوُل َمن أسلَم أبو بكٍر رضَي هللاُ عنُه   -  5375  عن أب َأروى الدَّ
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 

 [ مسندُ أبي بُجريٍ  420] 
ه قاَل: أَتيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم وكلمُتُه ابلفارسيِة، فقاَل:   -  5376 عن عبد هللا بِن جبرٍي، عن أبيه، عن جدِّ

 »أَما إنَّه ِمن كالِم هللِا عزَّ وجلَّ«
هللا   الرحمن عن عبد (: أبو بجير غير منسوب، ذكره ابن منده وأخرج من طريق عثمان بن عبد34/ 7قال الحافظ في اإلصابة )# اإليماء: 

 بن بجير عن أبيه عن جده عن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: القرآن كالم ربي ... الحديث. وسنده ضعيف.
 

 [ مسندُ أبي ثابتِ بنِ حزنٍ أو حزمٍ  421] 
عن املغريِة بِن شعبَة، أنَّ ]أاب[ اثبِت بِن حزٍن أو حزٍم قاَل: إنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كتَب إىل الضحاِك بِن   -  5377

بابِّ ِمن ِديِتهِ   سفياَن َأن يورِّث امرأَة أْشيَم الضِّ
 ضعيف.    المخزومي على أبي ثابت، وخالد ( وقال: لم يتابع خالد بن عبد الرحمن31/ 21أخرجه ابن عساكر في ترجمة زفر )# اإليماء:  

 
 [ مسندُ أبي ثعلبةَ اخلُشَنِّ 422] 

، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا توضَّْأَت فاستنِثْر، وإذا استجمْرَت فأوتِْر«. -  5378  عن أب ثَعلبَة اخلَُشينِّ
 (.12761وحديث أبي هريرة في الصحيحين، انظر المسند الجامع ) (.  1585قال الدارقطني في علله )# اإليماء: هو عن أبي هريرة 

 

 عن أب ثعلبَة اخلَُشينِّ قاَل: هَناان رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن ُمتعِة النساِء  -  5381
 األكوع وغيرهم.، والنهي عن المتعة ثابت من حديث علي بن أبي طالب، وسبرة بن معبد الجهني، وسلمة بن إسناده ضعيف# 
 

، أنَّ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم هَنى عاَم خيرَب عن حُلوِم احلُُمِر اإِلنسيِة، وَأن ُتوطَأ ُحبلى -  5382  عن أب ثعلبَة اخلَُشينِّ
يِب حَت َتَضَع، وعن كلِّ ذي انٍب ِمن السباِع.   ِمن السَّ

 ضع. ليس فيه النهي عن وطئ الحبلى حتى ت، و هو في الصحيحين# 
 

عن أب ثعلبَة اخلَُشينِّ أنَّه سأَل النيبَّ صلى هللا عليه وسلم: إانَّ ِبرٍض فيها املُشركوَن، أفنأُكُل يف آنيِتهم؟ قاَل:   -  5383
أو »إذا مل جَتدوا فيها شيئاً فاغِسُلوها ابملاِء وُكلوا فيها«، قاَل: إانَّ ِبرِض صيٍد، قاَل: »ُكْل ما أمسَك عليَك كلُبَك وسهُمَك 

إذا كاَن عاملًا«، قاَل: وهَناان عن الصيِد، وعن كلِّ ذي انٍب ِمن السباِع وخملٍب ِمن الطرِي، وأن ال تعطى ُحباىل الفيِء، قوُسَك 
 وَأن ال أتكل حلم احلُُمِر األهليِة.

 ئ الحبالى  من طريق أبي قالبة ليس فيه النهي عن وط -( 12204كما في المسند الجامع )  -هو عند الترمذي وأحمد  # اإليماء: 
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ْهبِة واملُجثمِة، وعن كلِّ ذي انٍب   -  5384 عن أب ثعلبَة اخلَُشينِّ قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن اخلَْطفِة والن ُّ
 ِمن السباِع. 
 . (، ولم أره في المجمع551/ )22أخرجه الطبراني # اإليماء: 

 
ينِّ قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا َتعاىل َيطلُع ليلَة  عن حبيِب بِن صهيٍب، عن أب ثعلبَة اخُلشَ  -  5386

 ومُيلي للكافريَن ويدُع أهَل احلقِد حبقِدهم حَت َيَدعوه«.  النصِف ِمن شعباَن يُباهي عباَدُه، فَيغفُر للُمؤمننيَ 
 

 إليِه فإذا هو جانٌّ، فقاَل ال أُفارُِقَك حَت آيت بَك رسوَل  عن أب ثعلبَة اخلَُشينِّ أنَّه أحسَّ بدابٍة ِمن الليِل، فوَثبَ  -  5388
ٌّ وال شيطاٌن، فقلُت: ال َأدعُك أو  آيت  هللِا صلى هللا عليه وسلم، قاَل: َدْعين حَت أعلَِّمَك كلماٍت إذا قلَتهن مل يَ ْقَرْبك ِجينِّ

،  ِبَك النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أو تُعلَِّمين، فقاَل: إذا أصبحَت أ و أمسيَت فاْقرأ األرَبِع آايٍت ِمن أوِل البقرِة، وآيَة الُكرسيِّ
ْبك ِمثلي وآيتنِي بعَدها، وثالَث آايٍت ِمن خامتِة البقرِة، إن قرأهَتنَّ صباحاً مل يقرْبَك ِمثلي حَت املساِء، وإْن قرأهَتن مساًء مل يقر 

 حَت الصباِح.
 عليه وسلم فقاَل: »ما فعَل أسريَُك؟« فقاَل: علََّمين فرتكُتُه فطاَر، وغدا إىل النيبِّ صلى هللا 

 اي رسوَل هللِا، فقاَل: »وما علََّمَك؟« فأخرَبَُه، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »صدَق وإْن كاَن ِمن الكاِذبني«.
 المخطوطة منقطع[.عقيل بن مدرك مع أنه فيه جهالة فهو من أتباع التابعين، والحديث هكذا في ]  # اإليماء:

 

، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أوُل ديِنكم نبوٌة ورمحٌة، مث خالفٌة ورمحٌة، مث ُملٌك   -  5391 عن أب ثعلبَة اخلَُشينِّ
 وَجربيٌة ُيستَحلُّ فيها احِلُر واحلريُر«

 (.189/ 5وقارن بما في المجمع ) فيه انقطاع بين مكحول وثعلبة[.# اإليماء: ]
 

 [ مسندُ أبي حاضرٍ  424] 
عن أب حاضٍر أنَّه صلَّى على جنازٍة فقاَل: أال ُأخربُكم كيَف كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيصلِّي اجلنازَة،   -  5393

 كاَن يقوُل: »اللهمَّ أنَت خلْقَتنا وحنُن عباُدَك، أنَت ربُّنا وإليَك معاُدان«، مث َيدعو َله. 
 ون: »خلْقَتنا وحنُن عباُدَك .. « ويف روايِة ابِن مسع

 .إسناده إلى أبي حاضر قوي # اإليماء:  
 

 [ مسندُ أبي حكيمٍ املُزنيِّ  425] 
ُهم« -  5394  عن أب حكيٍم، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »لو ملْ تَنزْل على أُميت إال خامتُة سورُة الكهِف لكَفت ْ

 عمرو بن إسحاق مجهول، ومحمد بن إسماعيل ضعيف، فالحديث ضعيف[. ]  # اإليماء:
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 [ مسندُ أبي حُميضةَ املُزنيِّ  426] 
عن أب مُحيضَة املُزيّنِ قاَل: َحَضْران طعاماً مع النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فُشغَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم   -  5395

ُر يف األكِل، فأقبَل إلينا النيبُّ صلى هللا عليه وسلم فأَكَل َمعنا مث  قاَل: حبديِث رجٍل وامرأٍة، وجَعْلنا أنكُل وحنُن يف ذلَك نُ َقصِّ
أيُكُل املؤمنوَن«، فُقلنا: كيَف أيُكُل املؤمنوَن؟ فأخَذ لُقمًة عظيمًة فقاَل: »هكذا لقماٍت مخساً أو ستًا«، مث قاَل:  »ُكلوا كما

 »إْن كاَن مع ذلَك شيٌء وإال شرَب وقاَم«.
 يمة ووالده[. نصر بن علقمة قال الحافظ: مقبول، ولم أر ترجمة لعمرو بن إسحاق شيخ المصنف، وكذلك نصر بن خز ] # اإليماء:

 
 [ مسندُ أبي ذُبابٍ  429]   

 عن عبد هللا بِن أب ُذابٍب، عن أبيه قاَل: قلُت:  -  5398
 امرٌؤ مولٌع ابلصيِد َأرميه ... وأخرُج الصيَد ابجلوارِح واحلامدِ 

 
كاَن َقلَّ يوٌم إال وأان أذبُح له  وغري ذلَك، وكاَن لنا صنٌم يُقاُل له: فَ رَّاٌض، كنٌت كثرَي التعبِد له والتربِك به والقياِم عليه، و 

 ذبيحًة أنيسًة أو انفرًة، وكنُت ال آخُذ جاريًة لصيِد األحداِث عليها، فهلَك، وكنُت قلَّ ما ُأدخَل احليَّ صيدًا حياً، أليّنِ كنتُ 
ا طاَل ب أتيُت فَ رَّاضاً فذحبُت له وطفُت به، وأنشئُت أقوُل:   ال ُأدرُكه إال وهو قد َأشقى، فلمَّ

 فرَّاُض َأشكو هلَك اجلوارح ... ِمن طائٍر ذي خملٍب وانبح
 وأنَت لألمِر الشديِد الفادح ... فافتْح فقد أسهلت املفاتح 

 
 فأجاَبين ِمن الصنِم جُميٌب: 

 دونَك كلٌب َسدِكا ُمباركاً ... ِمن طائٍر ذي خملٍب وانبح 
 تراُه يف آاثرِهنَّ سالكاً ... فافتْح فقد أسهلت املفاتح 

 فوقه وللجراح ابركاً  ِمن
 

قاَل: فانصرفُت ِمن عندِه حَت أتيُت ِخبائي، وأصبُت كلباً ِخالسّياً عظيماً هبيماً أسوَد، عظيَم الكفِّ والشعِر، هائَل اخللِق،  
صيِد،  فدعوتُه، وبصبَص يل وأِلَفين، فعمدُت وجعلُت مربطَه إبزاِء ِفراشي، فأحسنُت إليِه وأطعمُته، فإذا هو أحذُق ِمين ابل

كبريًا أو صغريًا إال ابتَدرَه، وكنُت قلَّ يوماً أرجُع إال   فكنُت ال َأرمي به شيئاً إال أدرَكه وقَ َنصه، وال يعنُّ له شيٌء ِمن الصيدِ 
باِء، وكنُت إذا أَتيُت الصيدَ  فيه حياٌة   بعشرِة أعياٍر وبعشٍر ِمن النعاِم، أو بعشرٍة ِمن البقِر، أو بعشرٍة ِمن اأَلروى أو ِمن الظِّ

 عقرتُه للصنِم وذحبُته على امِسِه، مث مل أيكْل ِمن حلِمِه إال ضيٌف أو أسرٌي، فكنُت أقوُل: 
 حيَّاض إنَّك مأموٌل مناِفُعه ... وقد جعلُتَك موقوفاً بَفرَّاض 
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ذا ظهَر أمُر النيبِّ صلى هللا قاَل: فلم أزْل على ذلَك وحيَّاٌض ِعندي وأان ِمن أوسِع العرِب رجاًل وأكثِر العرِب نزياًل، حَت إ
َث عنه ما رَأى وَأان أمسُع ما يقوُل، وحيَّاٌض معي، فرأيُته ُيصغي إىل   عليه وسلم نزَل رجٌل ممن قدَم عليه فسمَع قوَله فحدَّ

 حديِث الرجِل إصغاَء َمن يسمُع ما يقوُل، فلم أحَفْل بذلَك ِمنه وانصرفُت وقد َرَسَخ يف َقليب ما مسعُت. 
  ا كاَن ِمن غٍد خرجُت للقنِص، إذ إيّنِ لبفالٍة أقوُد حيَّاضاً وهو أْيىب أن يَتبعين وأان ُأكرُهه وأجرُّه، فإيّنِ كذلَك إذ رأيتُ فلمَّ 

  َتولَباً، وهو محاُر وحٍش صغرٌي، فأرسلُته فصحُت به كما كنُت َأفعُل، فقَصَده حَت إذا قلُت قد أَخَذه حاَد عنه وفاَته التَّوَلُب، 
كُته فأخذتُه ومسحُته مث َمضيُت غرَي بعيٍد، فرأيُت غزاالً صغريًا، فأرسلُته وجاَءه حَت إذا ظَننُت قد أَخَذه حاَد عنه، فأتيُته  فأدر 

فأخذتُه ومسحُته بربدي وأعذتُه بَفرَّاٍض، وأرسلُته على ظبيٍة َمعها خْشٌف إال أيخذها أيُخْذ خْشَفها، فَأهوى حنَوها مث حاَد  
 رأيُت، مث أنشَأ يقوُل:فعجبُت مما 

ا ... يَرى الصيَد ممنوعاً بشوِك اأَلساورِ   ما ابُل حيَّاٍض َييُد كأمنَّ
 

قاَل: وأخذُت الكلَب وإنَّه ملعي وأان ُأريُد الرجوَع، إذ رأيُت رجاًل عظيَم اخللِق راكباً على عرِي وحٍش وقد تربَع على ظهرِه،  
حشيٍّ ومها يَتسايَراِن َويتجاَذابِن، وخلَفهما عبُد أسوُد يقوُد كلباً عظيماً يف عنِقِه  ثوٍر و  وإىل جانِبِه رجٌل آخُر راكٌب على

ا كاان إِبزائي صاَح أحُدمها ابلكلِب الذي َمعي:   ساجوٌر، فلمَّ
 ويلَك اي حيَّاض ال تصيد 

 عنزًا وارماً حرمها السيد 
 هللاُ َأعلى وله التوحيد

 وعبُده حممٌد السديد 
 يُعيد فكل ال يُبدي وال 

 اي ويل فَ رَّاٍض له التوكيد 
 أىنَّ له التذكرُي والوعيد

 
قاَل: فانصرفُت وقد ذلَّ الكلُب َمعي حَت ما يرفُع رأَسه انكسارًا أو ُذاًل، وأَتيُت َأهلي مهموماً كاِسفاً، فأقمُت هَناري ال  

لكلُب رابٌض إِبزائي وإيّنِ أَلمتلمُل ُمفكرًا فيما  أُنبسُط لكالِم أحٍد ِمن َأهلي، وجاَءين الليلة فألقيُت نَفسي على ِفراشي، وا
رأيُت، إذ َحسسُت حساً ففتحُت َعيين، فإذا الكلُب الذي رأيُت العبَد يقوُده قد دخَل ووثَب إىل َحيَّاٍض، فقاَل له: َأْخِف  

ئِم، وتطاَوَل فتأمََّلين، مث نكَص عينِّ  ِذكَرَك حَت أنظَر أانئٌم أم ال، مث أقبَل حَنوي فَأغمضُت َعيين وجعلُت أَتنفُس بتنفِس النا
 فقاَل: قد انَم، فال عني وال مسع.

هما  فقاَل: وَيَك، ما هذا األمُر الذي وَقعنا فيه؟ قاَل له الكلُب: رأيَت الرَّجلنِي على الثوِر والعرِي؟ قاَل: نَعم، ولقد ُملئُت ِمن
ما َعظيما الزواِجِر، وقد أَتيا هذا الرجَل وَصارا على ديِنِه وُسلِّطا على شياطنِي األواثِن، فما يرَتكاِن ِلوثٍن  رعباً، فقاَل: فإهنَّ

ما استضعفاَك  شيطاانً، فإمَّا َأن ُترَج عنه أو هَترَب عنه، وإال قَتالَك عذاابً وتَنكياًل، ا َتركاَك ألهنَّ وقد َنظرا إليَك ابألمِس وإمنَّ
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خرَبمها، وقد علقاين وأان صاحُب وثٍن، فَبسطا عليَّ عذاهَبما حَت حلفُت هلما أيّنِ أهرُب عن وعِلما أنَّك ستهرُب إذا بلَغَك  
ما إْن علقاك قَتالَك، و  أان انصٌح  الوثِن مث ال أقربُُه أبدًا، فرتَكاين، وَأان َأرى لَك َأن هترَب ِمن وثِنَك قبَل َأن يَقعا عليَك، فإهنَّ

 لَك.
فأيَن َترى يل؟ قاَل: حيَث َهوى نَفسي، حنو عنِي البحِر لنقَع ِبرِض اهلنِد، قاَل: فِمن َساعِتنا، قاَل: فقاَل له َحيَّاٌض: وَيَك،  

إذا شئَت، وَخَرجا، وقمُت يف أثِرمها فإذا ال أثَر وال خرَب، فرجعُت ِمن ساَعيت إىل َأهلي فأخربهُتم خبرِب َحيَّاٍض، قَالوا: فما  
اً عليه السالُم فأَتبَعه، قاَل: فحَلفوا عليَّ وقَالوا: بئَسما رأيَت لنفِسَك ترغُب عن ديِن آابِئَك،  َترى؟ قلُت: َأرى َأن آيَت حممد

ا َأستشريُكم، وما الرأُي إال فيما رأيُتم وَأشرُُت، فلسُت بفاعٍل على غريِه، وَغفلوا عينِّ وآيت الصنَم فأفضُّه  حَت  فقلُت هلم: إمنَّ
 جعلُته حطباً. 

لنيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فأتيُت يوَم مجعٍة فكنُت أسفَل منربِِه، فصعَد خيطُب فقاَل بعَد أْن محَد هللَا وأَثىن مث وفدُت على ا
َم، ومل  عليه: »إيّنِ لرسوُل هللِا إليكم نيبُّ اآلايِت والبيناِت، وإنَّ أسفَل ِمنربي هذا الرجُل ِمن سعِد الَعشريِة، قدَم يُريُد اإلسال

 مل يَ َرين إال يف ساَعيت هذه، ومل ُأكلِّْمه ومل يُكلِّْمين، وسُيخربُكم بعَد َأن ُأصلَِّي عجبًا«. َأرُه قطُّ و 
ثنا خربَكَ  ا صلَّى قاَل يل: »اُدْنه اي أخا الَعشريِة، حدِّ وخرَب   قاَل: وصلَّى النيبُّ صلى هللا عليه وسلم وقد ُملئُت ِمنه عجباً، فلمَّ

ثته واملسلمنَي حَت أَتيُت على آخِر َحديثي، قاَل: فرأيُت َحيَّاٍض وفَ رَّاٍض ما رأيَت  ومسعَت«، قاَل: فقمُت على َقدمي مث حدَّ
 وجَه رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم للسروِر مذهباً، فَدعاين إىل اإلسالِم وَتال عليَّ القرآَن، فَأسلمُت وَأقمُت عنَده ِحيناً، مث 

َن يل، فخرجُت حَت أَتيُتهم ورغبُتهم يف اإلسالِم فَأسلموا، وأَتيُت هبم رسوَل هللِا صلى هللا  استأذنُتُه يف القدوٍم على َقومي فأذ
 اإلسالِم، وَأان الذي أقوُل:  عليه وسلم فواَفقوه على

 تبعُت رسوَل هللِا إذ جاَء ابهلُدى ... وخلَّفُت فَ رَّاضاً بداِر هوانِ 
ًة فرتكُته ... كَأن مل يكْن وا  لدهُر ذو حداثنِ شددُت عليه شدَّ

 رأيُت له كلباً يقوُم ِبمرِِه ... يُهدُد ابلتنكيِل والرجفانِ 
ا رأيُت هللَا أظهَر ديَنه ... أجبُت رسوَل هللِا حنَي دعاين   فلمَّ

 وأصبحُت لإلسالِم ما عشُت ... انصرًا وألقيُت فيه َكْلَكلي وِجراين
 قى مبا هو فانِ فَمن مبلٌغ سعَد الَعشريِة ... إنَّين شريُت الذي يَب

 . والخبر مصنوع[. .إسناده هالك .# اإليماء: ]
 

 [ مسندُ أبي ذرٍّ الغِفاريِّ جُندبِ بنِ جُنادةَ 430] 
َه حنَو ُأحٍد، فاتبَعُه أبو ذرٍّ، فالتفَت النيبُّ صلى هللا عليه وسلم   -  5399 عن أب ذرٍّ، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم توجَّ

اَل أبو ذرٍّ: لبيَك وَسعديَك وَأان فداُؤَك، فقاَل: »إنَّ املُكثريَن هم اأَلَقلوَن يوَم القيامِة«، فقاَل أبو ذرٍّ:  فقاَل: »أبو ذرٍّ؟« ق
اِلِه وِمن  هللاُ ورسولُُه أعلُم، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إال َمن قاَل ابملاِل َهكذا وَهكذا ِمن بنِي َيديِه وعن مَييِنِه وعن َش

 ِه«.ورائِ 
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مث انطلَق حنَو ُأحٍد، مث قاَل ألب ذرٍّ: »ال َتربْح حَت آتَيَك«، قاَل: فسمعُت صوَت النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فأردُت َأن  
آتَيُه، فتذكرُت قوَلُه: »ال َتربْح حَت آتَيَك«، فجاَء النيبُّ صلى هللا عليه وسلم فقلُت: مسعُت صوَتَك فأردُت َأن آتَيَك،  

 ه َأاتين جربيُل رسوُل ربِّ العاملنَي فقاَل: بشْر أُمتَك أنَّه َمن قاَل: ال إلَه إال هللاُ خُملصاً، فذَكَر خريًا كثريًا«. فقاَل: »إنَّ 
َر الناَس، فردَُّه عمُر بُن اخل رداِء فأمَرُه أن يُبشِّ رداِء«، فجاَء أبو الدَّ ا جاَء املَدينَة قاَل: »ادُعوا يل أاب الدَّ َل: اي  طاِب وقافلمَّ

«، أو حَنوًا  رسوَل هللِا، إذاً يَ تَِّكُل الناُس على قوِل ال إلَه إال هللاُ وَيرتكوا العمَل، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َأرَشَدك هللاُ 
 ِمن هذا  

 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]
 
 

 عن أب ذرٍّ قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، أيُّ املسلمنَي َأسَلُم؟ قاَل: »َمن َسِلَم الناُس ِمن لسانِِه ويِدِه«   -  5400
بن دحيم ولم يحك فيه جرحًا وال تعديال. وابن   نعبد الرحم(: أخرجه ابن عساكر في ترجمة عمرو بن 1110( )1109)  # الروض البسام

 (.2768وانظر الضعيفة ) تسوية.مصفى وبقية معروفان بتدليس ال
 

عن أب ذرٍّ قاَل: دخلُت املسجَد فإذا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم جالساً وحَده، فجلسُت إليِه، فقاَل يل:   -  5404
َته ركعتاِن، فُقم فارَكْعهما، فقمُت فركعُتهما، مث عدُت فجلسُت إليِه«.   »اي أاب ذرٍّ، إنَّ للمسجِد حتيًة، وإنَّ حتي َّ

 وفيه ذكُر عدِد األنبياِء واملرَسلنَي صلواُت هللِا وسالُمه عليهم أمجعنَي.وزاد القزويين: .. احلديث بتماِمه، 
 ، إبراهيم هذا متروك.اسناده واه جدا(: 602/ 2الصحيحة ) السلسلة # 

 
عن أب قطن َعمرو بِن اهليثِم قاَل: قلُت لشعبَة اكتْب يل إىل أب حنيفَة إىل الكوفِة، فكتَب يل إليه، فدخلُت   -  5405

َة عنَد العصِر، فدخلُت إىل أب حنيفَة فَأوصلُت الكتاَب إليه فقاَل يل: كيَف أبو بسطام؟ قلُت: خبرٍي، قاَل يل: هو نِعم  الكوف
حشو املصِر ملصرِه، فقعدُت عنَده حَت صلَّى العصَر واملغرَب والعشاَء، مث أخَذ بَيدي فأدخَلين إىل منزِله، مث َدعا بفطرِه  

هَد يل موضعاً، مث َأراين موضَع اخلالِء فقاَل: إْن عرضْت لَك حاجٌة فهذا املوضُع، مث جاَءين بقبٍّ ِمن  فأكلُت َمعه مث قاَم فم
وأخرَج سويٍق وكوِز ماٍء، فقاَل: لعلَك مل تكتِف ِمن الطعاِم فشأُنَك هبذا، مث قاَم فأخرَج سفطاً وهو يظنُّ أيّنِ ال أراُه فنزَع ثيابَه 

  يزْل ُيصلِّي حَت طلَع الفجُر.مدرعَة شعٍر فلبَسها مث مل
ا طلَع الفجُر نزَع ذلَك ولبَس ثيابَه مث جاَء إيلَّ فقاَم عنَد رَأسي، مث قاَل: الصالُة خرٌي ِمن النوِم مرَّتنِي، فقمُت فت  وضأُت مث فلمَّ

 لنا ابَب رمحِتَك وأِعْذان ِمن  خرجُت َمعه اىل املسجِد ففتَح يل ابَب املسجِد، مث أدخَل رجَله الُيمىن مث قاَل: اللهمَّ افتحْ 
م مث  الشيطاِن الرجيِم، مث صلَّى ركَعتنِي، مث صعَد املنارَة، فأذََّن مث صلَّى ركَعتنِي مث جلَس حَت اجتمَع الناُس، مث أقاَم فصلَّى هب

هو، مث شاَل قدَمه فوضَعها  جلَس ال يتكلَُّم ما َندري ما هو فيه، فسقَط عليه ثعباٌن ِمن السقِف فتكلََّم بشيٍء ال َأدري ما 
ا طَلعت الشمُس قاَل: احلمُد هلِل الذي أطلَعها ِمن َمطلِعها، اللهمَّ ارزْقنا خريَها وخرَي ما طلعْت علي ه،  على رأِس الثعباِن، فلمَّ

لقي عليهم إىل قريٍب ِمن  مث شاَل رجَله وَأمَر بقتِل الثعباِن، مث جلَس يُقرُئ حَت تعاَل النهاُر، مث جاَء أهُل الفقِه فما زاَل يُ 
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 نصِف النهاِر مث قاَم، فقلُت له: دخلَت املسجَد فصلَّيَت ركَعتنِي، مث أذَّنَت مث صلَّيَت ركَعتنِي، 
قاَل: نَعم، حديُث أب ذرٍّ رضي هللاُ عنه قاَل: دخلُت املسجَد فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »صلِّ ركَعتنِي حتيَة  

 املسجِد«. 
نَت مث صلَّيَت ركَعتنِي، قاَل: رَكعيت الفجِر، قلُت: فلم تَتكلَّم حَت طَلعت الشمُس، قاَل: خرُب عبد هللا بِن َعمرو:  قلُت: أذَّ 

 َمن صلَّى ومل يتكلَّْم إال بذِكِر هللِا حَت َتطلَع الشمُس كاَن كاجملاهِد يف سبيِل هللِا. 
 عنه: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »آِذْنه ثالاثً، فإْن ذهَب وإال  قلُت: والثعبان؟ قاَل: قاَل أبو سعيٍد اخلدريِّ رضي هللاُ 

ذُت ِمنه مث َأمرُت بقتِله.   فاقتُ ْله«. فآذنُته فلم يذهْب، فتعوَّ
 الحسن بن سعيد اليربوعي وأبوه لم أجد لهما ترجمة. # اإليماء:  

 
عن أب ذرٍّ قاَل: رأيُتُه يف عنُ ُقِه خَمالًة يتبُع الصُّوفَة والشيَء خُيرُِجه ِمن املسجِد ويقوُل: اي معشَر املسلمنَي، مسعُت  -  5406

 رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ِإخراُجها حسنٌة، وَقذفُها خطيئٌة، وكفَّارهُتا َدفُنها«. 
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
، فقرَأ   -  5407 عن أب ذرٍّ أنَّه قاَل: َدخلُت املسجَد يوَم اجلمعِة والنيبُّ صلى هللا عليه وسلم خيُطُب، فجلسُت قريباً ِمن ُأبٍّ

َمين، ومل يُكلِّْمين، مث مكثُت ساعًة مث سألتُ  : َمَت نزلْت هذه السورُة؟ فتَجهَّ ُه،  النيبُّ صلى هللا عليه وسلم براءَة، فقلُت أُلبٍّ
ْمَتين ومل ُتكلِّمين؟ فقافتجَ  : إيّنِ سألُتَك فَتجهَّ ا صلَّى النيبُّ صلى هللا عليه وسلم قلُت أُلبٍّ َمين ومل يُكلِّْمين، فلمَّ َل ُأبٌّ: ما لَك  هَّ

 ِمن صالِتَك إال ما َلغوَت. 
، وأنَت تقرأُ براءَة، فسألُت: َمَت نزلْت  فذهبُت إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقلُت: اي نيبَّ هللِا، كنُت جبنِب ُأبِّ بِن كعبٍ 

َمين ومل يُكلِّمين، فقاَل: ما لَك ِمن صالِتَك إال ما َلغوَت، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »صدَق   هذه السورُة؟ فَتجهَّ
 ُأبٌّ«.

  يسار عن أبي بن كعب، انظر المسند( من طريقه عن عطاء بن 1111والحديث أخرجه ابن ماجة ) شريك سيء الحفظ.# اإليماء:  
 ( عن أبي الدرداء وأبي ذر. 186/ 2وهو في المجمع ) (.15الجامع )

 
رداِء رضَي هللاُ عنهما قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:   -  5408 عن ُسويِد بِن غفلَة، عن أب ذرٍّ أو أب الدَّ

 »اجَعلوا ِمن صالِتكم يف بُيوِتكم«.
 .. وإسناده حسن[. .صحيح ]  # اإليماء:

 

: اي عم أوِصين، قاَل: اي ابَن   -  5410 ، عن عبد هللا بِن َعمرو بِن العاِص قاَل: قلُت ألب ذرٍّ الِغفاريِّ عن احلسِن البصريِّ
 َأخي إنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل ذاَت يوٍم: »َمن ركَع ثِنيت عشرَة ركعًة ُبيَن َله هِبا بيٌت يف اجلنِة«. 

 نيت عشرَة ركعًة .. «. ويف روايٍة: »َمن صلَّى ثِ 
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 عطاء الخراساني صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس وقد عنعن، والحسن البصري مدلس وقد عنعن[. ]  # اإليماء:
 

{ َو ُرونَ عن أب ذرٍّ، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يوتُِر ]ب [ }َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى{ َو }ُقْل اَيأَي َُّها اْلَكافِ  -  5411
ُ َأَحٌد{.  }ُقْل ُهَو اَّللَّ

 ( 23هو في السنن من طريق األعمش بهذا اإلسناد لكن عن أبي بن كعب، انظر المسند الجامع )# اإليماء:  
 

عن أب ذرٍّ قاَل: هَناهم النيبُّ صلى هللا عليه وسلم عن الِوصاِل، قَالوا: إنَّك ُتواِصُل، قاَل: »إيّنِ لسُت مثَلكم، إيّنِ   -  5413
 ُأطَعُم وُأسَقى«. 

 # المتن ثابت من حديث عبد هللا بن عمر، وأبي سعيد الخدري.  
 

سلم: »َمن صاَم يوماً ِمن رجَب عَدَل صياَم شهٍر، وَمن صاَم ِمنه عن أِب ذرٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه و   -   5414
ِمنه عشرَة  ستَة أايٍم ُأغلقْت عنه أبواُب اجلحيِم السبعُة، وَمن صاَم مثانيَة أايٍم ِمنه فُ تِّحْت َله أبواُب اجلناِن الثمانيُة، وَمن صاَم  

 َمضى، استأِنِف العمَل«.   ِمنه عشريَن يوماً انَدى ِمنادي: قْد غفرُت لَك ماأايٍم أَبدَل هللاُ جلَّ وعزَّ سيِّئاتِِه حسناٍت، وَمن صامَ 
 ( وقال: هذا حديث ال يصح، قال يحيى بن معين: الفرات بن السائب ليس بشيء. 1150أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء:  

 
ا كاَنت املُتعُة لَنا خاصًَّة وللُمحِصِر. -  5415  عن أب ذرٍّ قاَل: إمنَّ

 إسناده جيد[.  # اإليماء: ] 
 

ا ُأحلْت لَنا أصحاَب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُمتعُة النِّساِء ثالثَة أايٍم، مث هَنى عنها   -  5416 عن أب ذرٍّ قاَل: إمنَّ
 رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم.

 .هو في الصحيح من وجه آخر عن أبي ذر بلفظ: ال تصلح المتعتان إال لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحجإليماء: # ا 
 

5417  -  .  عن أب ذرٍّ، أنَّ رسوَل هللَا صلى هللا عليه وسلم هَنى عن ِإتياِن النِّساِء يف َأعجازِهنَّ
 ( وقال: ولم يتابع على هذا أبو حنيفة 291/ 6ذكره الدارقطني في العلل )# اإليماء: 

 
 

مٍد اشرَتَكوا يف دِم رجٍل مؤمٍن َلكاَن  عن أب ذرٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لو أنَّ مجيَع أمِة حم -  5418
 حّقاً على هللِا أْن يُدِخَلهم الناَر«.

 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

 عن أب ذرٍّ قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »كفُّ اللساِن عن أعراِض الناِس صياٌم«.  -  5419
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يكتب حديثه. قلت:  ( ثم نقل عن األزدي قوله: ال119/ 2والحديث ذكره الذهبي في ترجمة جرير بن عبد هللا أبو سليمان )# اإليماء: 
 العطار ضعيف. بن سعيد هو الحمصي  ويحيى

 
عن أب ذرٍّ، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اي أاب ذرٍّ، ال حَتِقرَن ِمن املعروِف شيئاً ولو َأن تلَق َأخاَك   -  5420

 َك ِمنها«. بوجٍه ُمنبسٍط، ولو َأن تُفرَِغ ِمن َدلِوَك يف ِإانِء املُسَتسقي، وإِذا طبخَت ِقدرًا فَأكثْر مرقَ َتها واغرْف جلريانِ 
 ( من طريق أبي عامر الخزاز دون قوله: »ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستسقي« 12318هو في المسند الجامع ) # اإليماء: 

 
 

، عن أب ذرٍّ رضي هللاُ عنه قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »خلَق هللاُ  -  5423 عن أب مرواَن األسلميِّ
رَياً بعَد الرايِح بسبِع سننَي، وِمن دوهِنا ابٌب مغلٌق، وإنَّ ما يصُل إليُكم ِمن َخَلِل الباِب، وهي عنَد هللِا عزَّ وجلَّ  عزَّ وجلَّ 

 اأَلْزَيُب، وهي عندَكم اجلنوُب«.
   .]إسناده شديد الضعف لضعف الواقدي[# اإليماء:  

 
عن أب ذرٍّ قاَل: جاَء رجٌل إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فسأََله زِماماً ِمن َشعٍر ِمن الَفيِء، فقاَل َله رسوُل   -  5427

 وما كاَن يل َأْن ُأعطَيَك«. هللِا صلى هللا عليه وسلم: »سأَْلَتين زِماماً ِمن انٍر، ما كاَن لَك َأْن تسأََلين،
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ] 

 
عن أب ذرٍّ، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن انئماً فاستيَقَظ، فوَضَع له أبو ذرٍّ ماًء، فأقبَل النيبُّ صلى هللا   -  5428

ْع  مسَ عليه وسلم وقد َقضى حاجَتُه وهو َيرُِّك رأَسُه، فقاَل َله أبو ذرٍّ: َأِمْن شيٍء رأيَت ِمينِّ اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »ال، ولكن ا
، فإذا رأيَت الُبنياَن قد بلَغ َسْلعاً فاحلْق ابلشاِم«، قاَل: فَلَعلي ال أقدُر على ذلَك، قاَل: »فاتَّ  ِسْق  وَأِطْع ولو لعبٍد َحَبشيٍّ

 حيُث ساُقوَك، وانَقْد حيُث قاُدوَك«.
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ] 

 
اِب َعليه السالُم رجاًل على الصدقاِت، فرآُه بعَد أايٍم ُمقيماً مل  عن الضحاِك بِن محرَة قاَل: استعمَل عمُر بُن اخلط -  5429

عمُر:   خيرْج، فقاَل له عمُر: ما مَينعَك ِمن اخلروِج؟ أَما علمَت أنَّ لَك مثَل أجِر اجملاهِد يف سبيِل هللِا؟ قاَل الرجُل: ال، قاَل له
قاَل: »َمن ويَل شيئاً ِمن أمِر الناِس أُقيَم يوَم القيامِة على جسٍر يف   ومل ذاَك؟ قاَل: بلَغين أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم

كاَن الناِر يَنتفُض به ذلَك اجلسُر حَت يَزوَل كلُّ عضٍو ِمنه عن موضِعه، مث يُعاُد فُيحاسُب، فإْن كاَن حُمسناً جَنا إبحسانِه، وإْن  
  خريفًا«. ُمسيئاً اخنرَق به ذلَك اجلسُر فأُهوَي يف الناِر أربعنيَ 

فقاَل له عمُر: َمن مسَع هذا احلديَث ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ فقاَل: أبو ذرٍّ وسلماُن، فأرسَل إليهما فسأهَلما،  
ها مبا فيها   َفقاال: نَعم قد مسْعناه، فقاَل عمُر: فَمن يتوالَّ

 الضحاك تابعي صغير ولم يدرك عمر، وهو ضعيف الحديث[. ] # اإليماء:
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عن أب ذرٍّ أنَّه تعلََّق ِبستاِر الكعبِة وقاَل: اي أيُّها الناُس، َمن عَرَفين فقْد عَرَفين، وَمن مل يعرِْفين فَأان ُجندٌب   -  5431

، وَمن مل يعرِْفين فَأان أبو ذرٍّ، َأقسمُت عليُكم حبقِّ هللِا وحبقِّ رسوِلِه، هل فيكم أحٌد مسَع رسوَل هللِا صلى هللا عليه   الِغفاريُّ
همَّ إانَّ قْد وسلم يقوُل: »ما َأقَ لَّت الَغرباُء وال َأظَلَّت اخَلضراُء ذا هَلجٍة أصدَق ِمن أب ذرٍّ؟« فقاَم طوائُف ِمن الناِس َفقالوا: الل

 مسعناُه وهو يذُكُر ذلَك. 
أَلقى هللَا َتعاىل، وقْد مسعُت رسوَل هللِا فقاَل: وهللِا ما كذبُت ُمذ عرفُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم وال أكِذُب أبدًا حَت 

رِض، صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إيّنِ اترٌك فيكم الث ََّقلنِي أحُدمها أكرُب ِمن اآلخِر: كتاُب هللِا حبٌل مَمدوٌد ِمن السماِء إىل األ
ما لن  َسبٌب بيِد هللِا َتعاىل وسبٌب ِبيديُكم، وِعرْتيت أهُل بَييت، فانظُروا كيَف َُتْلُ  فوين فيِهم، فإنَّ إهلي عزَّ وجلَّ قد وَعَدين أهنَّ

 يَفرَتقا حَت يَرِدا عليَّ احلوَض«. 
 َك«. ومسعُتُه صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ َمثَل أهِل بَييت يف أُميت كَمثِل سفينِة نوٍح، َمن ركَبها جَنا، وَمن ُتلََّف عنها هلَ 

 العرني منكر الحديث. وفي اإلسناد من لم أجد له ترجمة. الحسن بن الحسين # اإليماء:  
 

عن حنِش بِن املُعتمِر، أنَّه مسَع أاب ذرٍّ الِغفاريَّ يقوُل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمثُل أهِل   -  5433
 َلَك، وَمثُل ابِب ِحطٍَّة يف َبين إسرائيَل«. بَييت فيُكم كَمثِل سفينِة نوٍح يف قوِم نوٍح، َمن ركَبها جَنا، ومن ُتلَّف عنها ه

ويف روايِة املفضِل بِن صاحٍل: عن حنٍش الكنايّنِ قاَل: مسعُت أاب ذرٍّ رضي هللاُ عنه يقوُل وقد أخَذ بباِب الكعبِة: َمن عرَفين  
: »أال إنَّ َمثَل أهِل بَييت فيكم َمثُل  فَأان َمن قد عرَفين، وَمن أنكَرين فأان أبو ذرٍّ، مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقولُ 

 سفينِة نوٍح، َمن ركَبها جَنا وَمن ُتلََّف َعنها هلَك«. 
 إسناده شديد الضعف[. # اإليماء: ]

 
عن عاصِم بِن محيٍد قاَل: إنَّ أاب ذرٍّ كاَن يقوُل: انطلقُت ألتمُس النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يف بعِض حوائِط   -  5434

ذا َأان برسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاعٌد حتَت خنالٍت، فأقبَل أبو ذرٍّ حَت سلََّم على رسوِل هللِا صلى هللا عليه  املدينِة، فإ
وسلم، فقاَل َله رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما جاَء بَك؟« فقاَل: هللاُ جاَء ب وأَبَتغي رسوَل هللِا، فقاَل: »اجلْس«،  

 وُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليَت َأاتان رجٌل صاحلٌ«. فجَلَس، مث قاَل رس
فأقَبَل أبو بكٍر فسلََّم على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فردَّ عليِه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم السالَم مث قاَل: »ما  

وُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِلرُيِْبعنا رجٌل صاحلٌ«،  جاَء بَك؟« فقاَل: هللاُ جاَء ب، وأَبَتغي رسوَلُه، وَأمَرُه فجلَس، وقاَل رس
  فأقَبَل عمُر فسلََّم على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما جاَء ِبك؟« قاَل: هللاُ جاَء ب

ْسنا رجٌل صاحلٌ«، فأقَبَل عثماُن فسلََّم على   وأَبَتغي رسوَلُه، فَأَمَره فجَلَس، مث قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لُِيَخمِّ
غي  رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فردَّ عليِه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم مث قاَل: »من جاَء ِبَك؟« قاَل: هللاُ جاَء ب وأَبتَ 

عليه وسلم، فردَّ عليِه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، مث   رسوَلُه، فأَمَره فجَلَس، مث جاَء عليٌّ فسلََّم على رسوِل هللِا صلى هللا



545 

 

 قاَل: »ما جاَء ِبَك؟« قاَل: هللاُ جاَء ب وأَبَتغي رسوَلُه، فأَمَره فجَلَس.
نه فناوهَلنَّ  ومَع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم َحصياٍت ُيسبِّْحَن يف يِدِه، مث وضَعُهنَّ يف يِد أب بكٍر فسبَّْحَن، مث انتزَعُهنَّ مِ 

 ُيسبِّْحَن وخرْسَن. عمَر فسبَّْحَن يف يِدِه، مث انتزَعُهنَّ ِمنه فناوهَلنَّ عثماَن فسبَّْحَن يف يِدِه، مث انتزَعُهنَّ ِمنه فناوهَلنَّ علّياً فلم 
 عمرو بن إسحاق مجهول وأبوه ضعيف[.  ]  # اإليماء:

 

: »َمن أطاَعَك أطاَعين، وَمن أطاَعين أطاَع هللَا، وَمن   -  5436 عن أب ذرٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِلعليٍّ
 عصاَك َعصاين، وَمن َعصاين َعصى هللَا«

  : ضعيف.(4892الضعيفة ) # السلسلة
 

المُها يقوُل: لقْد رأيُتين ربَع اإلسالِم، مل ُيسلْم قَبلي إال  عن ُجبرِي بِن نُفرٍي قاَل: كاَن أبو ذرٍّ وَعمرو بُن َعبسَة ك -  5438
 النيبُّ صلى هللا عليه وسلم وأبو بكٍر وبالٌل، كالمها ال َيدري َمَت أسَلَم اآلَخرُ 

 أحمد بن مسعود مجهول، وصدقة بن عبد هللا السمين ضعيف[.] # اإليماء:
 

عن املغريِة بِن حبيٍب َخَْتِ مالِك بِن ديناٍر قاَل: قلُت ملالِك بِن ديناٍر وكانْت ابلبصرِة فتنٌة: لو خرجَت بِنا إىل   -  5440
ُث قاَل: قاَل أبو ذرٍّ: أيَن َمسكُنَك؟ قلُت:   بعِض سواِحِل البحِر، فقاَل: ما كنُت ألفعَل ذاَك، مسعُت اأَلحنَف بَن قيٍس َيدِّ

مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »تكوُن بلدٌة أو قريٌة أو ِمصٌر يقاُل هَلا البصرُة أقوُم الناِس قباًل ابلبصرِة، قاَل: 
 وأكثُرهم مؤذننَي، يدفُع هللاُ عنهم ما َيكرهوَن«. 

 ( بنحوه. 4193حديث منكر[. وهو في المطالب )# اإليماء: ]
 

، عن أب  -  5441 ذرٍّ رضَي هللاُ عنه قاَل: دخلُت املسجَد فإذا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم   عن أب إدريَس اخلَواليّنِ
جالٌس وحَدُه، فجلسُت إليِه فقلُت: اي رسوَل هللِا، إنَّك َأَمْرتين ابلصالِة، فَما الصالُة؟ قاَل: »خرٌي موضوٌع، فاستكِثْر أو  

ضُل؟ قاَل: »إمياٌن ابهلِل، وجهاٌد يف سبيِلِه«، قلُت: اي رسوَل هللِا، فأيُّ  استِقلَّ«، قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، فأيُّ األعماِل أف
املؤمننَي أفضُل؟ قاَل: »أحسُنهم ُخُلقًا«، قلُت: اي رسوَل هللِا، فأيُّ املسلمنَي أفضُل؟ قاَل: »َمن َسِلَم الناُس ِمن لسانِِه  

: »َمن َهَجَر السيئاِت«، قلُت: اي رسوَل هللِا، فأيُّ الصالِة أفضُل؟ ويِدِه«، قلُت: اي رسوَل هللِا، فأيُّ اهِلجرِة أفضُل؟ قالَ 
الصياِم أفضُل؟ قاَل: »فرٌض جُمزٌئ، وعنَد هللِا أضعاٌف كثريٌة«، قلُت: اي   قاَل: »طوُل القنوِت«، قلُت: اي رسوَل هللِا، فأيُّ 

َق دُمُه«، قلُت: اي رسوَل هللِا، فأيُّ الّرِقاِب أفضُل؟ قاَل:  رسوَل هللِا، فأيُّ اجلهاِد أفضُل؟ قاَل: »َمن ُعِقَر جواُدُه وُأهري
، وِسرٌّ إىل فقريٍ  «، قلُت:  »َأغالها مثناً وأنَفُسها عنَد أهِلها«، قلُت: اي رسوَل هللِا، فأيُّ الصدقِة أفضُل؟ قاَل: »ُجْهٌد ِمن ُمِقلٍّ

ا آيٍة أَنزَل هللاُ عليَك أعظُم؟، قالَ  «، مث قاَل: »اي أاب ذرٍّ، ما السماواُت السبُع َمع الكرسيِّ  اي رسوَل هللِا، فأميُّ : »آيُة الُكرسيِّ
 إال كَحلقٍة ُملقاٍة ِبرٍض فالٍة، وفضُل العرِش على الُكرسيِّ كفضِل الَفالِة على احلَلقِة«. 

لُت: اي رسوَل هللِا، كم الرُُّسُل ِمن  قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، كم األنبياُء؟ قاَل: »مئُة ألٍف وأربعٌة وعشروَن ألفًا«، قاَل: ق
اي   ذلَك؟ قاَل: »ثالمُثئٍة وثالثَة عشَر َجمٌّ َغفرٌي«، قلُت: كثرٌي طيٌب، قلُت: َمن كاَن أوهَلم؟ قاَل: »آدُم عليِه السالُم«، قلُت: 
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ِحِه، وسوَّاه قباًل«، مث قاَل: »اي أاب ذرٍّ، أربعٌة  رسوَل هللِا، أََنيبٌّ ُمرسٌل؟ قاَل: »نَعْم، خلَقُه هللاُ َتعاىل بيِدِه، ونفَخ فيِه ِمن رو 
ونوٌح، وأربعٌة ِمن العرِب: هوٌد وشعيُب وصاحلٌ   - وهو إدريُس وهو أوُل َمن خطَّ بقلٍم  -ُسْراينيُّوَن: آدُم وِشيُث وخنوُخ  

آدُم، وآخُرهم حممٌد صلواُت هللِا عليهم   ونبيَُّك اي أاب ذرٍّ، وأوُل أنبياِء َبين إسرائيَل موسى، وآخُرهم عيسى، وأوُل الرُُّسلِ 
 أمجعنَي«.

سنَي قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا كم كتاب أنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ؟ قاَل: »مئُة كتاٍب وأربعُة كتٍب، أنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ على شيَث مخ
موسى ِمن قَبِل التوراِة عشُر صحائَف،  صحيفًة، وعلى خنوَخ ثالثنَي صحيفًة، وعلى إبراهيَم عشَر صحاِئَف، وأُنزلْت على 

نت  وأُنزلْت التوراُة واإلجنيُل والزَّبوُر والفرقاُن«، قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، ما كانت صحُف إبراهيَم عليِه السالُم؟ قاَل: »كا
بعثُتَك لرتدَّ عينِّ دعوَة   نيا بعَضها على بعٍض، ولكينِّ َأمثااًل كلُّها: أيُّها املِلِك املسلَُّط املُبتلى املغروُر، إيّنِ مل أبعْثَك لِتجمَع الدُّ 

ا ربَّه املظلوِم، فإيّنِ ال أردُّها ولو كانْت ِمن كافٍر، وكاَن فيها أمثاُل: وعلى العاقِل أْن يكوَن َله أربُع ساعاٍت: ساعٌة يُناجي فيه
عزَّ وجلَّ، وساعٌة خَيلو فيها حلاجِتِه ِمن املَطعِم واملَشرِب،   عزَّ وجلَّ، وساعٌة َياِسُب فيها نفَسُه، وساعٌة يُفكُر يف صنِع هللاِ 

يكوَن بصريًا وعلى العاقِل َأن ال يكوَن ظاِعناً إال لثالٍث: تزوُّدًا ملعاٍد، أو َمَرمًَّة ملعاٍش، أو لذًة يف غرِي حُمرٍم، وعلى العاقِل َأن 
 َب كالَمُه ِمن عمِلِه قلَّ كالُمُه إال فيما يَعنيِه«.بزمانِِه، ُمقباًل على شأنِِه، حافظاً للسانِِه، وَمن حس

قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، فما كانت صحُف موسى عليِه السالُم؟ قاَل: »كانت ِعربًا كلُّها، عجبُت ِلمن أيقَن ابملوِت مث هو 
نيا وتقلُّبَ  ها ِبهِلها مث اطمأنَّ إليها، وعجبُت ِلمن أيقَن  يفرُح، عجبُت ِلمن أيقَن ابلَقَدِر مث هو ينَصُب، وعجبُت ِلمن رَأى الدُّ

ابحلساِب غدًا مث هو ال يعمُل«، مث قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، فهل ِبَيدينا شيٌء مما كاَن يف َيدي إبراهيَم وموسى عليِهما  
ى )السالُم مما أنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ عليَك؟ قاَل: »نَعْم، إقرْأ اي أاب ذرٍّ: }َقْد َأفْ لَ  ( َبْل 15( َوذََكَر اْسَم رَبِِّه َفَصلَّى )14َح َمْن تَ زَكَّ

نْ َيا{ ]األعلى:  [، إىل آخِر هِذِه السورِة« يَعين أنَّ ذكَر هِذه اآلايِت }َلِفي الصُُّحِف اأْلُوىَل 16 -  14تُ ْؤثُِروَن احْلََياَة الدُّ
 ( ُصُحِف ِإبْ َراِهيَم َوُموَسى{.18)

 أوِصين، قاَل: »أوصيَك بَتقوى هللِا فإنَّه رأُس أمِرَك«، قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا زْدين، قاَل: »عليَك  قاَل: قلُت: اي رسوَل هللاِ 
اَل:  بتالوِة القرآِن وذكِر هللِا عزَّ وجلَّ، فإنَّه ذكٌر لَك يف السماِء، ونوٌر لَك يف األرِض«، قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا زْدين، ق 

ِك فإنَّه مُييُت القلَب وَيذهُب بنوِر الوجِه«، قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا زْدين، قاَل: »عليَك ابجلهاِد فإنَّه  »إايَك وكثرَة الضح
 رهبانيُة أُميت«، قلُت: اي رسوَل هللِا زْد، قاَل: »عليَك ابلصمِت إال ِمن خرٍي، فإنَّه َمطردٌة للشيطاِن وعوٌن لَك على

سوَل هللِا زْدين، قاَل: »انظْر إىل َمن هو حتَتَك وال تنظْر إىل َمن هو فوَقَك، فإنَّه َأجدُر لَك َأن  أمِر ديِنَك«، قاَل: قلُت: اي ر 
َك«، قاَل:  ال تزَدِرَي نعمَة هللِا عليَك«، قلُت: زْدين، قاَل: »أحبْب املَساكنَي وجاِلْسهم، فإنَّه َأجدُر َأن ال تزَدِرَي نعمَة هللِا علي

زْدين، قاَل: »صْل قرابَ َتَك وإْن َقطَعوَك«، قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا زْدين، قاَل: »ُقل احلقَّ وإْن كاَن ُمّرًا«،   قلُت: اي رسوَل هللاِ 
اِس ما  قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا زْدين، قاَل: »ال َُتَف يف هللِا لوَمَة الئٍم«، قلُت: اي رسوَل هللِا زْدين، قاَل: »يَ ُردَُّك عن الن

، وكفى بَك َعيباً َأن تعرَف ِمن الناِس ما جَتهُل ِمن نفِسَك، أو جتَد  تعِرُف مِ  ن نفِسَك، وال جتْد عليهم فيما جتُد فيما حتبُّ
 .»  عليهم فيما حتبُّ

  حسٍن«.مث ضرَب بيِدِه على صْدري وقاَل: »اي أاب ذرٍّ، ال عقَل كالتَّدبرِي، وال َورََع كالَكفِّ عن حمارِِم هللِا، وال َحَسَب كُخُلقٍ 
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جريِّ خُمتصرٌة على آخرِِه: ُأوصيَك بَتقوى هللِا ...  ، وروايُة الشَّ  لفُظ اآلُجريِّ
  طرق الحديث ال تخلو من كذاب أو متروك أو ضعيف جدًا، مما ال يتيح لها أن تتقوى بكثرتها، ولكن بعض فقراته صحيحة[.] # اإليماء:

 
، عن أب ذرٍّ قاَل: دخلُت على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو يف املسجِد جالٌس  -  5442 عن ُعبيِد بِن ُعمرٍي الثقفيِّ

ُتُه اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »رَكعتاِن ترَكُعهما«، مث  ُتُه«، قلُت وما حَتي َّ التفتُّ إليِه  فاغتنمُت خلوَتُه فقاَل: »اي أاب ذرٍّ، للمسجِد حتي َّ
: اي رسوَل هللِا، إنَّك أَمْرَتين ابلصالِة، فَما الصالُة؟ قاَل: »خرٌي موضوٌع، فَمن شاَء أقلَّ وَمن شاَء استكثَ َر«، قلُت: اي  فقلتُ 

أكمُل   ؤمننيَ رسوَل هللِا، أيُّ األعماِل أحبُّ إىل هللِا؟ قاَل: »اإلمياُن ابهلِل، مث اجلهاُد يف سبيِل هللِا«، قلُت: اي رسوَل هللِا، أيُّ امل
ِة  إمياانً؟ قاَل: »أحسُنهم ُخُلقًا«، قلُت: فأيُّ املؤمننَي أفضُل؟ قاَل: »َمن َسِلَم الناُس ِمن لسانِِه ويِدِه«، قلُت: أيُّ اهلجر 

 أفضُل؟ قاَل: »َمن َهَجَر السوَء«.
: »طوُل القنوِت«، قلُت: فأيُّ  قلُت: فأيُّ الليِل أفضُل؟ قاَل: »جوُف الليِل الغاِبِر«، قلُت: فأيُّ الصالِة أفضُل؟ قالَ 

الصدقِة أفضُل؟ قاَل: »جهٌد ِمن ُمِقلٍّ إىل فقرٍي يف سرٍّ«، قلُت: فَما الصوُم قاَل: »فرٌض جُمزٌئ، وعنَد هللِا أضعاٌف كثريٌة«،  
َل: »َمن ُعِقَر جواُدُه  قلُت: فأيُّ الرقاِب أفضُل؟ قاَل: »َأغالها مثناً وأنَفُسها عنَد أهِلها«، قلُت: وأيُّ اجلهاِد أفضُل؟ قا

«، مث قاَل: »اي أاب ذرٍّ، ما السمواُت السبعُ  يف   وُأهريَق دُمُه«، قلُت: فأيُّ آيٍة أنزهَلا هللاُ عليَك أفضُل؟ قاَل: »آيُة الكرسيِّ
 الكرسيِّ إال كَحلقٍة ُملقاٍة يف أرِض فالٍة، وفضُل العرِش على الكرسيِّ كفضِل الفالِة على احلَلقِة«.

: اي رسوَل هللِا، كم النبيوَن؟ قاَل: »مئُة ألٍف وعشروَن نبيًا«، قلُت: كم املُرسلوَن؟ قاَل: »ثالمُثئٍة وثالثَة عشَر ُجمٌّ  قلتُ 
ن  َخ فيِه مِ غفرٌي«، قلُت: َمن كاَن أوَل األنبياِء؟ قاَل: »آدُم«، قلُت: وكاَن ِمن األَنبياِء ُمرساًل؟ قال: »نَعْم، خلَقُه هللاُ بيِدِه ونف

وهو  روِحِه«، مث قاَل: »اي أاب ذرٍّ، أربعٌة ِمن األنبياِء ُسراينيُّوَن: آدُم وشيُث وخنوُخ، وهو إدريُس النيبُّ صلى هللا عليه وسلم، 
وأربعُة ِمن العرِب: هوٌد وصاحلٌ وشعيٌب ونبيُّكم صلى هللا عليهم، فأوُل األنبياِء   أوُل َمن خطَّ ابلقلِم، ونوٌح صلى هللا عليه، 

«. آ  دُم، وآخُرهم حممٌد، وأوُل نيبِّ ِمن َبين إسرائيَل ُموسى، وآخُرهم عيسى، وبيَنهما ألُف نيبٍّ
وعلى قلُت: اي نيبَّ هللِا، كم أنزَل هللاُ ِمن كتاٍب؟ قاَل: »مئَة كتاٍب وأربعَة كتٍب، أنزَل هللاُ على شيث مخسنَي صحيفًة ُسراينيًة، 

يَم عشريَن، وأنزَل التوراَة واإلجنيَل والزَّبوَر والُفرقاَن«، قلُت: اي رسوَل هللِا، فما كانت  إدريَس ثالثنَي صحيفًة، وعلى إبراه
ني نيا لتجَمَع الدُّ ا بعَضها إىل بعٍض،  ُصحُف إبراهيَم؟ قاَل: »كانْت أمثااًل كلُّها: أيُّها املِلُك املُبَتلى املغروُر، إيّنِ مل أبعْثَك إىل الدُّ

دَّ عينِّ دعوَة املَظلوِم فإيّنِ ال أردُّها وإْن كانْت ِمن كافٍر، وعلى العاقِل ما مل يكْن مغلوابً أْن يكوَن له ثالُث  ولكينِّ بعثُتَك ِلرتَ 
ن  ساعاٍت: ساعٌة يُناجي فيها ربَّه، وساعٌة َياِسُب فيها نفَسُه ويَتفكُر فيما صنَع هللاُ فيها إليه، وساعٌة خَيلو فيها حلاجِتِه مِ 

إنَّ يف هِذِه الساعِة َعوانً على تلِك الساعاِت واسِتجماَم القلوِب وتقريعاً هَلا، وعلى العاقِل أن يكوَن بصريًا بزمانِِه، احلالِل، ف
وَن  ُمقباًل على شأنِِه، حافظاً للسانِِه، فإنَّ َمن حسَب كالَمُه ِمن عمِلِه أقلَّ ِمن الكالِم فيما ال يَعنيِه، وعلى العاقِل أْن يك

ذًا يف غرِي حُمرٍم«.طالعاً   طالباً لثالٍث: مؤنًة ملعاٍش وتزوُّدًا ملعاٍد وتلذُّ
قلُت: اي رسوَل هللِا، فما كانت ُصحُف ُموسى؟ قاَل: »كانت ِعربًا كلُّها: عجبُت ِلمن أيقَن ابملوِت كيَف يفرُح، وِلمن أيقَن  

نيا وتقلَُّبها ِبهِلها مث يط مئنُّ إليها، وِلمن أيقَن ابلَقَدِر مث يَنَصُب، وِلمن أيقَن ابحلساِب مث ابلناِر كيَف يضحُك، وِلمن يَرى الدُّ
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نيا مما أنزَل هللاُ عليَك مما كاَن يف ُصحِف إبراهيَم وُموسى عليِهما السالُم؟ قا َل:  ال يعمُل«، قلُت: اي رسوَل هللِا، هل يف الدُّ
ى )  [ إىل آخِر السورِة«.15،  14( َوذََكَر اْسَم رَبِِّه َفَصلَّى{ ]األعلى: 14»نعْم اي أاب ذرٍّ، اقرأ: }َقْد َأفْ َلَح َمْن تَ زَكَّ

وذكِر  قلُت: اي رسوَل هللِا أوِصين، قاَل »أوصيَك بَتقوى هللِا فإنَّه زيٌن ألمِرَك كلِّه«، قلُت: زْدين، قاَل: »عليَك بتالوِة القرآِن 
َك وكثرَة الضحِك فإنَّه مُييُت القلوَب  هللِا كثريًا، فإنَّه ذكٌر لَك يف السماِء ونوٌر لَك  يف األرِض«، قلُت: زْدين، قاَل: »إايَّ

وَيذهُب بنوِر الوجِه«، قلُت: زْدين، قاَل: »عليَك بطوِل الصمِت فإنَّه َمطردٌة للشياطنِي وعوٌن لَك على أمِر ُدنياَك«، قلُت:  
َل: »ال ُتْف يف هللِا لوَمَة الئٍم«، قلُت: زْدين، قاَل: »لِيحجْزَك عن  زْدين، قاَل: »ُقل احلقَّ وإْن كان ُمّرًا«، قلُت: زْدين، قا
 الناِس ما تعلُم ِمن نفِسَك، وال جتْد عليهم فيما أتيت«. 

مث قاَل: »كفى ابملرِء عيباً أْن يكوَن فيه ثالُث خصاٍل: يعرف ِمن الناِس ما ُيهُل ِمن نفِسِه، وَيستحيي هلم مما هو فيه،  
، وال َحَسَب كُحسن اخلُُلِق«. ويُؤذي جليَسهُ    فيما ال يَعنيِه«، مث قاَل: »اي أاب ذرٍّ، ال عقَل كالتَّدبرِي، وال َورََع كالكفِّ

  .( 363/ 6وانظر الصحيحة ) يحيى بن سعيد قال ابن حبان: يروي عن ابن جريج المقلوبات# اإليماء:  
 

املسجَد فإذا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »اي أاب ذرٍّ، أال  عن ُعبيِد بِن ُعمرٍي، عن أب ذرٍّ قاَل: دخلتُ  -  5443
  أوصيَك بوصيٍة إْن أنَت حفْظَتها ينفعَك هللاُ َتعاىل هِبا!« فقلُت: بلى ِبب أنَت وأُمي، فقاَل: »جاِور القبوَر تذكرَك هبا لوعيدِ 

ى فإنَّ يف ُمعاجلِة جسٍد خاٍو عظًة، وشيِّع اجلنائَز فإنَّ ذلَك َيرُق قلَبَك  اآلخرِة، فُزْرها ابلنهاِر وال تزْرها ابلليِل، واغِسل املوتَ 
خادِمَك  وَُيزنَك، واعلْم أنَّ أهَل احلزِن يف أمِن هللِا جلَّ ِذكُره يف علو ِمن هللِا، وجالِس أهَل البالِء واملساكنَي وُكْل َمعهم وَمع

ِة، والَبس اخلشَن والشقيَق ِمن الثياِب َتذلاًل هلِل تعاىل وتواضعاً لعلَّ الفخَر والعزَّ ال  لعلَّ هللَا تبارَك وَتعاىل يرفْعَك يوَم القيام
 َتعاىل،  َُيداِن يف قلِبَك َمساغاً، وَتزيْن أحياانً يف عبادِة هللِا بزينٍة حسنٍة تعطفاً وتكرماً وجتماًل فإنَّ ذلَك ال يضرَك إْن شاَء هللاُ 

 وَعسى َأن َيدَث هلِل شكرًا« 
 عمرو بن حصين العقيلي متروك، ومثله غالب بن عبيد هللا الجزري، وفي المطبوع »بن عبد هللا الجريري«. # اإليماء:  
 

، عن أب ذرٍّ رضَي هللاُ َتعاىل عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إيّنِ موصيَك   -  5444 عن أب إدريَس اخلواليّنِ
ا تُذكُر اآلخرَة«، قلُت: ابلليِل؟ قاَل: »ال، ابلنهاِر أحياانً، والزْم غسَل املَوتى،  بوصيٍة فاحفْظها لعلَّه ا تنفُعَك، ُزر القبوَر فإهنَّ

 خرٍي،  فإنَّ يف ُمعاينِة جسٍد خاٍو موعظًة بليغًة، وصلِّ على اجلنائِز لعلَّ ذلَك َُيزُِنَك، فإنَّ احلزيَن يف ظلِّ هللِا ُمعرٌَّض لكلِّ 
ساكنَي وصلِّ عليهم، وُكْل مع صاحِب البالاي إمياانً وتواضعاً، والَبس اخلشَن ِمن الثياِب، وتزيَّْن لعبادِة ربَِّك أحياانً،  وجالس املَ 

 وال تُعذْب شيئاً مما خَلَق هللاُ ابلناِر« 
 : ضعيف.(7138( )3663الضعيفة ) # السلسلة

 
عن أب ذرٍّ قاَل: قاَل يل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أاب ذرٍّ، عليَك ابلورِع تكْن أعبَد العابديَن، أاب ذرٍّ،   -  5445

فقْد  عليَك ابلُقنوع تكْن َأشَكَر الشاكريَن، وَأِقلَّ ِمن الضحِك فانَّه مَمرَضُة للقلِب، وأحِسْن إىل جاِرَك، فإذا قاَل: قْد َأحسنتَ 
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 َأحسنَت« 
 . في الحديث نكارة[ الضعف ثم]إسناده شديد # اإليماء:  
 

 عن أب ذرٍّ: َأوصاين َخليلي صلى هللا عليه وسلم أْن َأخشى هللَا كأيّنِ أراُه، فِإن مل أكْن َأراُه فإنَّه يَراين  -  5446
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
يف   عن أب ذرٍّ قاَل: سألُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم: أيُّ اجلهاِد أفضُل؟ قاَل: »أْن جُتاِهَد نفَسَك وَهواكَ  -  5447

 ذاِت هللِا«
سعيد بن بشير ضعفه غير واحد .. وثمة علة أخرى فقد قال المزي في ترجمة العالء: روى عن أبي ذر مرسل، يعني أنه  # اإليماء: ] 

 ( لشاهده من حديث فضالة. 1496وأورده األلباني في الصحيحة ) منقطع[.
 
 

عن أب ذرٍّ، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اي أاب ذرٍّ، أَترى أنَّ كثرَة املاِل هو الِغىن؟« قلُت: نَعم،   -  5448
ا الِغىن ِغىن القلِب، وا لفقُر فقُر »وَترى أنَّ قلََّة املاِل هو الفقُر؟« قلُت: نَعم اي رسوَل هللِا، هو الفقُر، فقاَل: »ليَس كذلَك، إمنَّ

 قلِب«.ال
مث سأََلين عن رجٍل ِمن ُقريٍش، قاَل: »هل تعرُف فالانً؟« قلُت: نَعم اي رسوَل هللِا، قاَل: »وكيَف تراُه؟« قلُت: إذا سَأَل  

ُأعطَي، وإذا حَضَر دخَل، قاَل: مث سأََلين عن رجٍل ِمن أهِل الصُّفِة قاَل: »هل تعرُف فالانً؟« قلُت: ال اي رسوَل هللِا، قاَل:  
:  اُل ُُيَلِّيِه ويَنَعُتُه حَت عرفُتُه، قلُت: نَعم اي رسوَل هللِا، قاَل: »كيَف تراُه؟« قلُت: رجٌل مسكنٌي ِمن أهِل املسجِد، قالَ فما ز 

  »فهو خرٌي ِمن ِطالِع األرِض مثَل اآلَخِر«، قلُت: اي رسوَل هللِا، َأفال يُعطى ِمن بعِض ما يُعطى اآلَخُر؟ قاَل: »ِإْن يُعطى فهو
  َله، وإْن ُيصرْف عنُه فقْد أُعطَي حسنًة«  خريٌ 

 إسناده حسن[.] # اإليماء:
 

، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »إنَّ الفقرَي عنَد الَغينِّ َلفتنٌة، وإنَّ الضعيَف عنَد   -  5449 عن أب ذرٍّ الِغفاريِّ
ليِه، فإْن مل  عْنُه ع الَقويِّ فتنٌة، وإنَّ املَملوَك عنَد املَليِك فتنٌة، فليتِق ولُيكلِّْفه ما يستطيُع، فإْن أمَرُه أْن يَعمَل مبا اليستطيُع فليُ 

ْبُه«    يفعْل فال يعذِّ
   إسناده ضعيف.# اإليماء: 

 

 عن أب ذرٍّ قاَل: َعِهَد ِإلينا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّ َأخوَف ما َأخاُف َعليكم األَئمَة املُضلِّنَي.  -  5453
 . عند أحمد من طريق إبراهيم بهذا اإلسناد لكن عن أبي الدرداء هو# اإليماء: 

 
َذوا عباَد هللِا َخَواًل،   -  5454 عن أب ذرٍّ قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إذا بَلغْت بنو أُميَة أربعنَي اُتَّ

 وماَل هللِا َدَخاًل، وكتاَب هللِا َدَغاًل«
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 (.744وله شواهد من أجلها أورده األلباني في الصحيحة ) أبو بكر بن أبي مريم ضعيف[.] # اإليماء:
 

 [ مسندُ أبي رافعٍ مَوىل رسولِ اهللِ صلى اهلل عليه وسلم 431] 
 عن أب رافٍع، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا حضَر الَعشاُء والصالُة فابدُؤوا ابلَعشاِء«  -  5458

 إسناده لين، وفيه وهم، فالحديث رواه ابن إسحاق .. عن عبد هللا بن رافع، عن أم سلمة رضي هللا عنها، وهو الصواب[. ] # اإليماء:
 

 رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اللهمَّ ابرْك ألُمَّيت يف بُكورِها«  عن أب رافٍع قاَل: قالَ  -  5460
 حديث حسن[.# اإليماء: ]

 

 عن أب رافٍع قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الشيُخ يف أهِلِه كالنيبِّ يف أُمِتِه«  -  5462
 : موضوع.(242  -  241/ 8الضعيفة ) # السلسلة

 

ا نزلْت يف عليٍّ عليِه السالُم.  -  5470  عن أب رافٍع أهنَّ
 بن أبي رافع ضعيف.  عبيد هللاقال الدارقطني: يضع الحديث. ومحمد بن  # اإليماء: حصين بن مخارق 

 

 [ مسندُ أبي رُهْمٍ السَّمَعيِّ  433]   
َمعيِّ صاحِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن   -  5474 عن أب رُهٍم السَّ

عقَر هَبيمًة ذهَب ربُع أجرِِه، وَمن حرَق خناًل ذهَب ربُع أجرِِه، وَمن غاشَّ شريَكُه ذهَب ربُع أجرِِه، وَمن َعصى إماَمُه ذهَب  
 أجُرُه كلُّه«

 . (: في هذا اإلسناد ضعف87/ 9قال البيهقي )يماء: # اإل 
 

 [ مسندُ أبي رُهمٍ 434] 
عن أب رُهٍم قاَل: ذُكَرت الَكْمَأُة عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »هي ُجدريُّ األرِض«، فقاَل رسوُل   -  5475

 » مِّ  هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الَكْمَأُة ِمن اجلنِة وماُؤها شفاٌء للعنِي، والَعجوُة ِمن اجلنِة، وفيها شفاٌء ِمن السُّ
 
 [ مسندُ أبي زيادٍ  436] 

عن أب زايٍد قاَل: أما ما َنسيُت فما َنسيُت أيّنِ رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا صلَّى وضَع يَدُه الُيمىن  -  5477
 على الُيسرى يف الصالِة.
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 اخلريِ   - ويقالُ: سعيد   - [ مسندُ أبي سعدٍ  438] 
وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ مل َيكتب الصياَم على الليل،   عن أب سعيٍد اخلرِي قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه -  5480

 فَمن صاَم فليَتعنَّا وال خرَي له«
 : ضعيف.(3083الضعيفة ) # السلسلة

 
 [ مسندُ أبي سعيدٍ  440] 

ثه عن رجٍل يُكىن أاب سعيٍد قاَل: َقدمُت ِمن العاليِة إىل املدينِة، َفما بلغُت حَت َأصابين  -  5483 عن احلارِث بِن مَيَُجَد، حدَّ
 لَة. جهٌد، فَبينا َأان َأسرُي يف سوٍق ِمن أسواِق املدينِة مسعُت رجاًل يقوُل لصاحِبِه أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم َقرى اللي 

ا مسعُت ِذكَر الِقرى وب جهٌد أَتيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقلُت: اي رسوَل هللِا، بَلَغين أَنَك َقريَت الليلَة؟قاَل:    فلمَّ
 قاَل: »َأجْل«، قلُت: وما ذاَك؟ قاَل: »طعاٌم فيه سخنٌة«، قاَل: قلُت: فما فعَل فضُلُه؟ قاَل: »رُفَع«. 

َأم يف آِخرِها؟ قاَل: »يف َأوهِلا، مث َتلحقوا ب َأفنادًا، يُفين    - يعين مواتً  -أوِل أُمِتَك َتكوُن   قاَل قلُت اي رسوَل هللِا، َأيف
 بعُضكم بعضًا«. 

 . ]إسناده قابل للتحسين[# اإليماء  
 

 [ مسندُ أبي سلمةَ جدِّ عبد احلميد بنِ سلمةَ  442] 
ه قاَل:  -  5485 هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن الصالِة عنَد طلوِع  عن عبد احلميد بِن سلمَة، عن أبيِه، عن جدِّ

ا تغرُب بنَي َقرين شيطاٍن«، وعن الصال ا تطُلُع بنَي َقرين شيطاٍن«، وعن الصالِة عنَد املَغرِب وقاَل: »إهنَّ ِة الشمِس، قاَل: »إهنَّ
 نصَف النهاِر وقاَل: »إنَّ جهنَّم ُتسجُر يف تلَك الساعِة«

 . وأبوه وجده ال يعرفون  دعبد الحميقال الدارقطني: # اإليماء:  
 

 [ مسندُ أبي سُلمى راعي رسولِ اهللِ صلى اهلل عليه وسلم 443] 
عن أب ُسلمى راعي رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن لقَي هللَا  -  5486

 عزَّ وجلَّ يشهُد َأن ال إلَه إال هللاُ وأنَّ حممدًا رسولُُه وآمَن ابلبعِث واحلساِب دخَل اجلنَة«. 
عليه وسلم؟ فأدَخَل ُأصبعيِه يف ُأذنيِه مث قاَل: مسعُت هذا ِمنه غرَي مرٍة وال  قُلنا: أنَت مسعَت هذا ِمن رسوِل هللِا صلى هللا 

 مرتنِي وال ثالٍث وال أربعةٍ 
 فيه عباد بن عبد الصمد أبو معمر منكر الحديث[. ] # اإليماء:

 

هللِا صلى هللا عليه   عن عباِد بِن عبد الصمد: حدثنا راعي رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: أخرَبين رسولُ  -  5488
وال  وسلم قاَل: »بٍخ بٍخ خلمٍس ما أَثقَلهن يف امليزاِن!« قاَل: قلُت: وما ُهنَّ اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »سبحاَن هللِا، واحلمُد هلِل، 
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 إلَه إال هللاُ، وهللاُ أكرُب، والولُد الصاحلُ يُتوفَّ َيتِسُبُه والُدُه«  
 د بن عبد الصمد وهو متهم[. إسناده واه علته عبا # اإليماء: ]

 
 [ مسندُ أبي سليطٍ  444] 

قاَل ملَّا خرَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف اهلجرِة وَمعه أبو بكٍر الصديُق   - وكاَن بدراّيً  - عن أب سليٍط  -  5489
م على الطريِق َمرُّوا ِبمِّ َمعب ٍد اخلُزاعيِة وهي ال تعرفُُه، فقاَل هَلا: »اي أمُّ معبٍد،  وعامُر بُن ُفهريَة َموىل أب بكٍر وابُن ُأريقٍط يدهلُّ

  - ِلشاٍة رَآها يف كفاِء البيِت   -هْل عنَدِك ِمن لنٍب؟« قالْت: ال وهللِا، وإنَّ الغَنم لعازبٌة، قاَل: »فَما هذه الشاُة اليت َأرى« 
، فشأُنَك هِبا، فَدعا  قالْت: شاٌة خلََّفها اجلَهُد عن الغنِم، قاَل: »أأتَذنني يف حالهِبا؟«  قالْت: ال وهللِا ما ضَرهَبا ِمن فحٍل قطُّ

فيه   هِبا فمسَح ظهَرها وضْرَعها، مث َدعاها إبانٍء يُ ْرِبُض الرهَط، فحلَب فيِه فمأَلُه، فسَقى أصحابَُه َعَلاًل بعَد هَنٍَل، مث حلبَ 
ا جاَءها زوُجها عنَد املساءِ    قاَل: اي أمَّ معبٍد: ما هذا اللنُب وال حلوبَة يف البيِت والغنُم عازبٌة؟ آخر فغاَدرَُه عنَدها وارحَتَل، فلمَّ

َصَحٌل،  قالْت: ال وهللِا، إال أنَّه مرَّ بِنا رجٌل ظاهُر الَوضاءِة، متبلُج الوجِه، يف أشفارِِه َوَطٌف، ويف عينيِه َدَعٌج، ويف صوتِِه 
ُمُه ِمن ِقَصٍر، مل تعُلْه ُثجلٌة، ومل تُ ْزِر ِبه َصعَلٌة، كأنَّ عنَقُه إبريُق فضٍة، إذا  غصٌن بنَي ُغصننِي، ال َتشنُؤه ِمن طوٍل، وال تقتحِ 

  صمَت فعليِه الَبهاُء، وإذا نطَق فعليِه وقاٌر، له كالٌم كَخرزاٍت النظِم، َأزيُن أصحاِبِه َمنظرًا، وأحسُنهم وجهاً صلى هللا عليه
 روا أمَرُه، وإذا هَنى ايتَقفوا عند هنايِتِه. وسلم، أصحابُُه َيفُّون ِبه، إذا أمَر ابتدَ 

 قاَل: هِذه وهللِا صفُة صاحِب قُريٍش، ولو رأيُتُه التبعُتُه، وألجهدنَّ َأن أفعَل.
عوا  َه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وأبو بكٍر حَت مسَِ  يقوُل: هاتفاً على رأِس أب قبيٍس وهو  قاَل: فلم يعَلموا مبكَة أيَن توجَّ

 َجَزى هللاُ خريًا واجلزاُء بكفِِّه ... رَفيقني قاال َخيَميت أمِّ معبدِ 
 مُها رََحال ابحلقِّ وانتزال ِبه ... فقْد أفَلَح َمن َأمسى رفيَق حممدِ 

 فما محلْت ِمن انقٍة فوَق رحِلها ... أبرَّ وَأوف ذمًة ِمن حممدِ 
 برأِس السابِح املتجردِ وأكسى لربِد اخلاِل قبَل ابتذاِلِه ... وأعطى 

 لِيُ ْهِن َبين كعٍب مكاُن فتاهِتم ... ومقعُدها للمؤمننِي مبرصدِ 
 ( من حديث سليط.279 -  278/ 8وهو في المجمع ) مسلسل بالضعفاء[. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 

 [ مسندُ أبي طَيبةَ 447] 
 عن أنٍس قاَل: مرَّ بنا أبو طَيبَة فقاَل: َحجمُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم وهو صائٌم  -  5492

 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

 [ مسندُ أبي عامرٍ األشعريِّ 448] 
، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إسباُغ الُوضوِء نصُف اإلمياِن، واحلمُد متألُ امليزاَن،  -  5493 عن أب عامٍر األشعريِّ
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يَك، والتَّسبيُح نصُف امليزاِن، والتكبرُي مَيألُ ما بنَي السماِء واألرِض، والصدقُة برهاٌن، والصرُب ضياٌء، والقرآُن ُحجٌة لَك أو عل 
 ادايِن فُمبتاٌع نفَسُه فُمعِتُقها، وابئٌع نفَسُه فُموِبُقها«. والناُس غ

جريِّ خمتصرٌة: »القرآُن ُحجٌة لَك أو عليَك«   وروايُة الشَّ
 ثابت بن أبي ثابت مجهول. # اإليماء: 

 
عن أب عامٍر األشعريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ أخوَف ما أخاُف على أُميت أْن يكثُ َر   -  5494

،  تنِة وابتغاَء أتويِلهِ املاُل هلم فيَتحاَسدوا ويقَتِتلوا، ويُفتَح هلم القرآُن فيقرَأه الرَبُّ والفاجُر واملُنافُق فُيجاِدلون ِبه املؤمَن ابتغاَء الف
فرجٌل يقرُؤه بلسانِِه وال يسوُغ ِبه   وما يعلُم أتويَلُه إال هللاُ والرَّاِسخون يف العلِم يقولوَن آمنَّا ِبه، والناُس يف القرآِن ثالثٌة:

ورجٌل  احلنجرَة، فهو له إصٌر وعذاٌب وعقاٌب، ورجٌل يقرُؤه فخرًا ورايًء ليأكَل ِبه يف دنياُه، فليَس له ِمنه يوَم القيامِة شيٌء، 
 أيخُذُه بسكينٍة ووقاٍر، فهو َله حجٌة يوَم يَلقى ربَّه« 

 ثابت بن أبي ثابت مجهول.  # اإليماء:  
 

، أنَّ رجاًل سأَل رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: اي رسوَل هللِا، َمن أهُل الناِر؟ فقاَل   -  5495 عن أب عامٍر األشعريِّ
«، فقاَل: وما الَقْعرَبيُّ اي رسوَل هللِا؟ قاَل:  رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ل قْد سألَت عن عظيٍم، كلُّ شديٍد قَ ْعرَبيٍّ

»الشديُد على األهِل، الشديُد على العشريِة، والشديُد على الصاحِب«، قاَل: َمن أهُل اجلنِة قاَل: »سبحاَن هللِا، لقْد سألَت 
 عن عظيٍم، كلُّ ضعيٍف مزهٍد«

 لبهراني لم يوثقه غير ابن حبان. فرات ا# اإليماء:  
 

 [ مسندُ أبي عبد الرمحن الصُّناحبيِّ 449] 
عن أب عبد الرمحن الصُّناحبيِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال تزاُل أُميت على مسكٍة ما مل يَنتِظروا  -  5496

 ىل أهِلها«. ابملغرِب اشتباَك النُّجوِم مضاهاَة اليهوِد، ومل يَنتِظروا ابلفجِر إحماَق النجوِم ُمضاهاَة النصرانيِة، ومل َيِكلوا اجلنائَِز إ 
 .( وهللا أعلم 7418الحديث أخرجه الطبراني في مسند الصنابح بن األعسر من معجمه الكبير )اإليماء: # 
 

 [ مسندُ أبي عمرةَ األنصاريِّ 451] 
عن أب عمرَة األنصاريِّ قاَل: ُكنا مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف غزوٍة َغزاها، فأصاَب الناَس خَمَْمصٌة،   -  5498

ناُس رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف حنِر بعِض ظَهرِهم، فَهمَّ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أْن أيَذَن هلم،  فاستأَذَن ال
اَل رسوُل فقاَل عمُر بُن اخلطاِب رضَي هللاُ عنه: أرأيَت اي رسوَل هللِا إذا حَنْران ظْهَران مث َلقينا عدوَّان غدًا وحنُن جياٌع رجاٌل! فق

غنا  هللا عليه وسلم: »ما َترى اي عمُر؟« قاَل: َأرى َأن َتدعَو الناَس بِبقااي أْزواِدهم مث َتدعو فيها ابلربكِة، فإنَّ هللَا سيُبلِّ  هللِا صلى
ا كاَن على رسوِل هللِا غطاٌء فُكشَف، قاَل: فَدعا بثوٍب مث َأمَر ِبه فُبسَط، مث َدعا الن َس  ابدعوِتَك إْن شاَء هللاُ، قاَل: فكأمنَّ

جاَء مبثِل  بِبقااي أزواِدهم، قاَل: فجاُؤوا مبا كاَن عنَدهم، قاَل: فِمن الناِس َمن جاَء ابحلَْفَنِة ِمن الطعاِم أو احلَثيِة، وِمنهم َمن 
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 البيضِة.
ا شاَء هللاُ أْن يتكلََّم بِه،  قاَل: فأمَر ِبه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فُوضَع على ذلِك الثوِب، مث َدعا فيِه ابلربكِة، مث تكلََّم مبِ 

يٍء ِمن  مث اَندى يف اجليِش، مث أَمَرهم فَأكلوا وطَِعموا وَملؤوا أوعيَ َتهم وَمَزاِوَدهم، مث َدعا رَكوًة فُوضعْت بنَي يديِه، مث َدعا بش
فأُقسُم ابهلِل لقْد رأيُت أصابَع رسوِل هللِا صلى ماٍء فصبَّ فيها، مث مجَّ فيِه وتكلََّم مبا شاَء هللاُ أْن يتكلََّم ِبه، وأدخَل كفَّه فيها، 

ُر يَنابيَع ِمن املاِء، مث أمَر الناَس فَشرِبوا وَملؤوا ِقَرهَبم وِإداواهِتم.  هللا عليه وسلم تفجَّ
ال شريَك َله، وأنَّ قاَل: مث ضحَك رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم حَت بدْت نواِجُذُه مث قاَل: »أشهُد َأن ال إلَه إال هللاُ وحَدُه 

 حممدًا عبُدُه ورسولُُه، ال يَلقي هللَا عزَّ وجلَّ هِبما أحٌد يوَم القيامِة إال دخَل اجلنَة على ما كاَن ِمن عمٍل«
 (: وإسناده صحيح. 1410)  # الروض البسام

 
 [ مسندُ أبي عِنبةَ اخلَوالنيِّ احلمصيِّ 452]   

عن أب عنبَة احلمصيِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قرَأ القرآَن كاَن حقاً على هللِا عزَّ وجلَّ َأن  -  5499
 إىل غريِِه«  ال تطَعَمُه الناُر ما مل يغلَّ ِبه ، ما مل أيكْل فيِه، ما مل يراِء ِبِه، ما مل َيَدْعه

 إسماعيل بن عمرو البجلي ضعيف، ويوسف بن عطية متروك.# اإليماء:  
 

عن أب عنبَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قرَأ سورَة الكهِف يوَم اجلمعِة ُغفَر له ِمن اجلمعِة إىل   -  5500
سماِء، وُوقَي فتنَة الدجاِل، وَمن قرَأ مخَس آايٍت ِمن آخِر سورِة الكهِف  اجلمعِة وزايدُة ثالثِة أايٍم، وُأعطَي نورًا يبلُغ إىل ال

 حنَي أيخُذ َمضجَعُه ِمن فراِشِه حتفْظُه ويبعْثُه هللاُ عزَّ وجلَّ أيَّ الليِل شاَء«. 
 إسناده تالف.# اإليماء: 

 
 عن أب عنبَة اخلواليّنِ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »احلرُب ُخدعٌة« -  5501

 فيه محمد بن إبراهيم بن العالء الشامي منكر الحديث اتهم بوضع الحديث[.] # اإليماء:
 

يًة ِمن أهِل األرِض، وآنيُة ربِّكم قلوُب عن أب عنبَة اخلَواليّنِ يَرفُعُه إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هلِل آن -  5503
 عباِدِه الصاحلنَي، وأحبُّها إليِه أَليُنها وَأرقُّها« 

 (: إسناده قوي. 1691الصحيحة ) السلسلة # 
 

 [ مسندُ أبي الغاديةَ املُزنيِّ  453] 
عن أب الغاديِة قاَل: فَقَد النيبُّ صلى هللا عليه وسلم أاب الغاديِة يف الصالِة فِإذا ِبه قْد أقبَل، فقاَل: »ما خلََّفَك   -  5504

اَء ِبه،  عن الصالِة اي أاب الغاديِة؟« فقاَل: ُولَد يل مولوٌد اي رسوَل هللِا، فقاَل: »هْل مسَّيَتُه؟« فقاَل: ال، قاَل: »فِجْئين ِبه« فج
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 مَسَح على رأِسِه ومسَّاُه سعداً ف
 (: وإسناده مظلم.1212)  # الروض البسام 
 

عن أب الغاديِة قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يف مجاعٍة ِمن أصحاِبِه جالساً إذ مرَّْت ِبه جنازٌة فقاَل: »ممن   -  5505
ِبه الثانيُة فقاَل: »ممن الثانيُة؟« َفقالوا: ِمن ُمزينَة، فَما جَلَس َملياً حَت  اجلنازُة؟« َفقالوا ِمن ُمزينَة، فَما جلَس َملياً حَت مرَّْت 

هللِا عزَّ وجلَّ  مرَّْت ِبه الثالثُة فقاَل: »ممْن اجلنازُة؟« َفقالوا: ِمن ُمزينَة، فقاَل: »ِسريي ُمزينُة، ما هاجَرْت فتياٌن قطُّ َكُرموا على 
 نُة، ال يدرُك مسيَح الدجاِل ِمنِك أحٌد« إال كاَن أسرعهم فناًء، ِسريي ُمزي

 (: إسناده مظلم.1545)  # الروض البسام 
 

عن سعِد بِن أب الغاديِة، أنَّه دخَل على عبد امللك بِن مرواَن وهو ابجلابيِة وكاَن يُقِطُع العرَب، فاتكَأ على قائِم   -  5506
ُث عن النيبِّ صلى هللا  عليه  سيِفِه فقاَل: ادُن ِمين اي ُمزينُّ، فأنَت أكرُب القوِم ِعندي، فقاَل: اي أمرَي املؤمننَي، مسعُت َأب َيدِّ

ولَد   ال فصمَّ هللاُ عزَّ وجلَّ أُذنيِه: »إنَّ العرَب إذا اتبَعْت أذانَب البقِر صبَّ هللاُ عزَّ وجلَّ عليهم املَذلَة، وسلََّط عليهموسلم وإ
 فارَس، فَدعوا فال ُيستجاُب هلم«

 (: وإسناده ضعيف، فيه مجاهيل. 854)  # الروض البسام 
 
 [ مسندُ أبي فاطمةَ 454]   

ثين بعمٍل َأستقيُم عليِه وأعَمُلُه، قاَل: »عليَك ابلصالِة فإنَّه ال ِمثَل  عن أب فاطمةَ  -  5508  قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، حدِّ
ثين بعمٍل َأستقيُم عليِه وأعَمُلُه، قاَل: »عليَك ابجلهاِد فإنَّه ال ِمثَل َله«، قلُت: اي رسو  َل هللِا،  هَلا«، قلُت: اي رسوَل هللِا، حدِّ

ثين بعملٍ  ثين بعمٍل َأستقيُم عليِه   حدِّ َأستقيُم عليِه وأعَمُلُه، قاَل: »عليَك ابلصياِم فإنَّه ال ِمثَل َله«، قلُت: اي رسوَل هللِا، حدِّ
 وأعَمُلُه، قاَل: »عليَك ابلسجوِد، فإنََّك ال َتسجُد هلِل سجدًة إال رَفَعَك هللاُ هِبا درجًة، وحطَّ عنَك هِبا خطيئًة« 

 (. 1937إسناده جيد[. وأورده األلباني في الصحيحة ) ] # اإليماء:
 
 [ مسندُ أبي فراسٍ األَسلميِّ  455]   

ا شئُتم«، فقاَل رجٌل: اي -رجٍل ِمن َأسَلَم   -عن أب فراٍس   -  5509 ، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َسُلوين عمَّ
«، فسأَلُه آخُر: َأيف اجلنِة َأان َأم يف الناِر؟ فقاَل: »يف اجلنِة«، وسأَلُه آخُر: يف رسوَل هللِا َمن َأب؟ قاَل: »أبوَك الذي ُتدعى إليهِ 

مٍد رسواًل،  اجلنِة َأان أْم يف الناِر؟ فقاَل: يف الناِر، فقاَل عمُر بُن اخلطاِب رضَي هللاُ عنه: َرضينا ابهلِل رابً وابإلسالِم ِديناً ومبح
كم والبدعَ وسلم: »فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه   ، والذي نفُس حممٍد بيِدِه ال يَبتدُع رجٌل يف اإلسالِم شيئاً ليَس ِمنه إال  إايَّ

َدُعوين ما  ما خلََّف خرٌي مما ابتدَع، إنَّ أمَلَك األعماِل خوامتُها، إنَّكم َترجعوَن إىل ما يف قلوِبكم، َمن شاقَّ َشقَّ هللاُ عليِه، ف
ا هلكَ   ت األُمُم ابختالِفهم على أنبيائِهم«. َوَدْعُتكم، فإمنَّ
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كاِة«، قاَل:  فناداُه رجٌل ُيسمُع القوَم فقاَل: اي رسوَل هللِا، ما اإلسالُم؟ قاَل: »اإلمياُن ابهلِل عزَّ وجلَّ، وإقاُم الصالِة، وإيتاُء الز 
، قاَل: فَمَت الساعُة؟ قاَل: »ما املَسئوُل َعنها فما اإلمياُن؟ قاَل: »اإلخالُص«، قاَل: فَما الَيقنُي؟ قاَل: »التَّصديُق ابلقيامِة«

َل: وَمن ُهم اي ِبعَلَم ِمن السائِل، ولكْن هَلا أعالٌم، إذا رأيَت رعاَء الشاِء َتطاَولوا يف البناِء، وإذا احلفاُة الُعراُة كانوا ُملوكًا«، قا
 رسوَل هللِا؟ قاَل: »العرُب«، قاَل: »وإذا اإلماُء ولدَن َأراباًب«، 

يِن إْذ مل ت سأَلوا،  قاَل: »أيَن َهذا السائُل؟« قاَل: كلٌّ يقوُل: كاَن يف هذِه الرُّقعِة، فقاَل: »إنَّه جربيُل سأَل َلكم عن ُعرى الدِّ
 اليوِم، فَدعوين ما َوَدْعُتكم« أَما وهللِا ما أنكْرتُُه يف مقاٍم قطُّ قبلَ 

 أوله وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.( مختصرًا على 161/ 1هو في المجمع )# اإليماء:  
 

 [ مسندُ أبي قَتادةَ األَنصاريِّ 457] 
عن أب قتادَة رضي هللاُ عنه، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن شهَد َأن ال إلَه إال هللاُ فذلَّ هِبا لسانُُه،   -  5511

 اُر«  واطمَأنَّ هبا قلُبُه، مل َتطَعْمُه الن
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
عن أب قتادَة األنصاريِّ قاَل: ما ِمن يوٍم أحبُّ إيلَّ أن أصوَمُه ِمن يوِم اجلمعِة، قيَل: كيَف ذلَك؟ قاَل: يُعجُبين أْن  -  5513

  أصوَم اجلمعَة ِلما أعرُف ِمن فضِلِه، وأكرُه أن أصوَمُه ألنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم هَنى عنه
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
عن أب قتادَة، أنَّه مسَع رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ما ِمن عمٍل أحبُّ إىل هللِا ِمن عمٍل يف هذِه األايِم  -  5514

 إال رجٌل خرَج جُماهدًا مباِلِه ونفِسِه مث مل يرجْع« -يَعين العشَر  -
 إسناده ضعيف، وله شواهد يصح بها. # اإليماء:  

 
َل: ملَّا قدَم وفُد النجاشيِّ على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَم خيِدُمهم بنفِسِه، فقاَل أصحابُُه:  عن أب قتادَة قا -  5515

م كانوا ألصحابِنا ُمكرِمني، وإيّنِ أحبُّ َأن ُأكاِفَئهم«   حنُن َنكفيَك اي رسوَل هللِا، قاَل: »إهنَّ
 إسناده شديد الضعف[. # اإليماء: ]

 
ثكم عن رَجلنِي ِمن َبين إسرائيَل، أمَّا   -  5517 ، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أال ُأحدِّ عن أب قتادَة األنصاريِّ

يِن والعلِم واخلُُلِق، وأمَّا اآلَخُر فرَيى أنَّه ُمسرٌف على نفِسِه، فذُكَر عنَد صاحِبهِ   فقاَل: لن  أحُدمها فرَيى أنَّه َأفضُلهما يف الدِّ
الرمحَة وهلذا   غفَر هللاُ َله، فقاَل هللاُ: أمل تعلْم أيّنِ َأرحُم الرَّامحنَي! أمل تعلْم أنَّ َرمَحيت سبقْت َغَضيب! وإيّنِ قْد أوجبُت هلذايَ 

 العذاَب«.
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 قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »فال تَ َتأَلوا على هللِا«
 لم يسم، فهو ضعيف[.   اوفيه ر ] # اإليماء:

 

 [ مسندُ أبي القَمراءِ  459] 
عن أب الَقمراِء قاَل: ُكنا يف مسجِد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِحَلقاً نتحدُث، إذ خرَج َعلينا رسوُل هللِا   -  5519

 « صلى هللا عليه وسلم ِمن بعِض ُحَجرِِه، فنظَر إىل احلَِلِق مث جلَس إىل أصحاِب القرآِن فقاَل: »هِبذا اجمللِس أُمرتُ 
 

ديقوَن ثالثٌة: حبيٌب النجاُر مؤمُن آِل ايسنَي الذي   -  5530 عن أب ليلى قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الصِّ
َ اَّللَُّ{  [، وحزقيل مؤمُن آِل فرعوَن الذي قاَل: }أَتَ ْقتُ ُلوَن رَُجاًل َأْن يَ ُقوَل 20قَ ْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلنَي{ ]يس:  قاَل: }ايَ  َربِّ

 [، وعليُّ بُن أب طالٍب الثالُث، وهو أفضُلهم عليِهم السالُم«28]غافر: 
 : موضوع.(355الضعيفة ) # السلسلة

 

ُتهن عن ِعبادي، لو رآُهنَّ   -  5547 ب ْ وإبسناِده: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قاَل هللاُ عزَّ وجلَّ: ثالُث خالٍل َغي َّ
 سوءًا، لو َكشفُت ِغطائي حَت يَراين فَيستيقَن ويعلَم كيَف أفعُل خبَْلقي إذا َأمتُّهم وقبضُت السماواِت بيدي مث  رجٌل ما عملَ 

وهَنا،  قَبضُت األرَض مث قلُت: َأان املَِلُك، َمن الذي َله املُلُك دوين! مث ُأريهم اجلنَة وما َأعددُت هلم فيها ِمن كلِّ خرٍي فَيستيقن 
ْبُت ذلَك عنهم أَلعلَم كيَف يعَملون وقْد بيَّنُتُه هلم« وُأريهم النارَ    وما َأعددُت هلم ِمن كلِّ سوٍء فَيستيقنوهَنا، ولكْن عمدًا َغي َّ
 محمد بن إسماعيل بن عياش ضعيف. # اإليماء: 

 
وإبسناِده، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا تبارَك وَتعاىل أجارَكم ِمن ثالِث خالٍل: َأن ال يدُعَو   -  5549

، وَأن ال جَتَتمعوا على ضاللٍة، فهؤالِء أجارَكم هللاُ   عليُكم نبيُّكم فتهِلكوا مجيعاً، وَأن ال يظَهَر أهُل الباطِل على أهِل احلقِّ
وربُّكم أنَذرَكم ثالاثً: الُدخاُن أيخُذ املؤمن ِمنه كالزكمِة، وأيخُذ الكافر فينتفُخ وخيرُج ِمن كلِّ َمسمٍع ِمنه، والثانيُة  ِمنهن، 

 الدابُة، والثالثُة الدجاُل«
 محمد بن إسماعيل بن عياش ضعيف. # اإليماء:  

 
 [ مسندُ أبي املُجَبَّرِ  466]   

قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أربُع خالٍل َمفسدٌة للقلِب: جُماراُة األمحِق، فإْن  عن أب املَُجربَِّ قاَل:  -  5551
ُلوهِبِْم َما  جاريَتُه كنَت ِمثَله، وإْن سكتَّ عنُه سلْمَت ِمنه، وكثرُة الذنوِب َمفسدٌة للقلِب، وقْد قاَل هللاُ تَعاىل: }َبْل رَاَن َعَلى ق ُ 

، وجُمالسُة املَوتى«، قيَل: اي رسوَل هللِا،  14فني:َكانُوا َيْكِسُبوَن{ ]املطف ، والعمُل برأِيهنَّ [، واخللوُة ابلنساِء، واالستمتاُع ِمنُهنَّ
 َمن املَوتى؟ قاَل: »كلُّ غينٍّ قْد َأطغاُه ِغناُه«. 
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 [ مسندُ أبي مِحجنٍ الثَّقفيِّ 467] 
وسلم: »إنَّ أرأَف الناِس هبِذه األُمِة أبو بكٍر، وإنَّ َأقواها يف  عن أب حِمجٍن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه   -  5552

، وإنَّ أقرَأها ُأَبٌّ، وإنَّ أفَرَضها زيٌد،  وإنَّ أعَلَمها  أمِر هللِا عمُر، وإنَّ أصدَقها حياًء عثماُن، وإنَّ أعَلَمها بفصِل القضاِء عليٌّ
 ، وأمنُي هذه األُمِة أبو ُعبيدَة بُن اجلرَّاِح«ابلناسِخ واملنسوِخ معاٌذ، وإنَّ لكلِّ أُمٍة َأميناً 

 (: أبو سعد ضعيف، ولم يدرك أبا محجن. 361/ 7قال الحافظ في اإلصابة )# اإليماء:  
 

 [ مسندُ أبي مَحذورةَ 468] 
ُن حَت يطُلَع الفجُر،   -  5553 ُن لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم إال يف الفجِر، وكاَن ال يؤذِّ عن أب حَمذورَة، أنَّه كاَن ال يُؤذِّ

 وكاَن يقوُل يف أذانِِه: الصالُة خرٌي ِمن النوِم، وكاَن خيُتُم أذانَُه: هللاُ أكرُب، هللاُ أكرُب، ]ال إلَه إال هللُا[.
  النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َدعا َله ومسَح رأَسهُ زعَم عطاٌء أنَّ 

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

عن أب حَمذورَة قاَل: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيصلِّي ِقَبَل ابِب َبين سهٍم، فخطَّ َخطاً بيِدِه والناُس   -  5554
 ميرُّوَن وهو ُيصلِّي

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

 مسندُ أبي مريمَ الكنديِّ   [ 470] 
، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه رأى َضباً وهو َيسرُي، فوضَعُه على واسطِة الرَّْحِل فقاَل:   -  5559 عن أب مرمَي الكنديِّ

 شاِش األرِض« »إنَّ هذا وَأشباَه هذا كانوا أُمًة ِمن األُمِم، فَعصوا هللَا، فأَبدَل هللَا جنَسهم فجَعَلهم َخشاشاً ِمن خَ 
 إسناده ضعيف. (: 372/ 7قال الحافظ في اإلصابة )# اإليماء:  

 

 [ مسندُ أبي مسلمٍ املُراديِّ 472] 
عن يزيَد بِن َعمرو قاَل: كنُت ُمرابطاً فقاَل يل رجٌل: قلُت ألب: إيّنِ أريُد اجلهاَد، فقاَل: مقاُمَك َمعي خرٌي َلك،   -  5561

 قاَل: فقاَل يل وقلُت َله، فقلُت أو قاَل: بَيين وبيَنك أبو مسلٍم، فأَتيناُه فقاَل: أقْم مع أبيَك قُم.
 عليه وسلم فقلُت: اي رسوَل هللِا أخرِبْين بعمٍل أكوُن ِبه قريباً ِمن اجلنِة؟ قاَل:  قاَل أبو مسلٍم: جئُت إىل النيبِّ صلى هللا

 »والدُتَك حيٌة فرُبَّها تكوُن قريباً ِمن اجلنِة«، قلُت: ال، قاَل: »فَأطِعم الطعاَم وأَِلن الكالَم« 
 البغوي قوله: لم يثبت.( عن 375/ 7ونقل الحافظ في اإلصابة ) الحديث ضعيف لضعف سويد[.] # اإليماء:

 



559 

 

 [ مسندُ أبي املُعلَّى األنصاريِّ 473] 
عن أب املُعلَّى قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو على املنرِب: »إنَّ َقدمي على تُرعٍة ِمن تُرِع   -  5562

 احلوِض«. 
َُه ربُّه بنَي أْن يعيَش يف ال نيا ماوقاَل: »إنَّ عبدًا ِمن َعبيِد هللِا خريَّ نيا ما  دُّ شاَء أْن أيُكَل وبنَي   شاَء أْن يَعيَش وأْن أيُكَل يف الدُّ

 لقائِِه، فاختاَر العبُد لقاَء ربِّه«، قاَل: صلى أبو بكٍر حني قاهَلا وقاَل: بْل نَفديَك اي رسوَل هللِا آبابئِنا
 ابن أبي المعلى ال يعرف.# اإليماء:  

 
 [ مسندُ أبي هريرةَ الدَّوسيِّ 475]   

عن أب هريرَة قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ما قاَل عبٌد ال إلَه إال هللاُ خملصاً إال صعدْت ال يردُّها   -  5564
 ال رمَحُه«حجاٌب، فإذا وصلْت إىل هللِا عزَّ وجلَّ نظَر هللاُ إىل قائِلها، وحقٌّ على هللِا أال ينظَر إىل ُموحٍد إ 

  (: منكر.919الضعيفة ) السلسلة # 
 

عن أب هريرَة رضي هللا عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُبين اإلسالُم على مخٍس: شهادِة أن ال  -  5569
 إلَه إال هللاُ، وأنَّ حممدًا رسوُل هللِا، وإقاِم الصالِة، وإيتاِء الزكاِة، وصوِم رمضاَن، وحجِّ البيِت«.

 إسناده شديد الضعف[. ] # اإليماء:
 

عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ لإلسالُم ُصوًى ومنارًا كمناِر الطريِق، ِمن ذلَك َأن   -  5570
املنكِر،   يُعبَد هللاُ ال ُيشرَك به شيئاً، وتقاَم الصالُة، وُتؤتى الزكاُة، وَُيجَّ البيُت، وُيصاَم رمضاُن، واألمُر ابملعروِف والنهُي عن

ُمك على أهِل بيِتَك إذا دخلَت عليهم، وتسليُمَك على َبين آدَم إذا لقيَتهم، فإْن ردُّوا عليَك ردَّت عليهم املالئكُة،  وتسلي
وإْن مل يردُّوا عليَك ردَّت عليَك املالئكُة ولعنَ ْتهم أو سكَتْت عنهم، وَمن انتقَص ِمنهن شيئاً فهو سهٌم ِمن اإلسالِم ترَكه، 

 ىلَّ اإلسالَم ظهَرُه« وَمن نبَذُهن فقد و 
 (. 333أورده األلباني في الصحيحة )# اإليماء:  
 

عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ثالٌث َمن ُكن فيه وجَد حالوَة اإلمياِن: َأن يكوَن هللاُ   -  5571
، ويكرَه َأن يرجَع إىل الكفِر بعَد إذ هداُه هللاُ كما يكرُه أن يُقذَف  ورسولُه أحبَّ إليه مما ِسوامها، وَأن َُيبَّ املرَء ال َُيبُّه إال هللِ 

 يف الناِر« 
 في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[. ] # اإليماء:

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن مل أينْف ِمن ثالٍث فهو مؤمٌن حقاً: خدمِة العياِل،   -  5572
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ِئَك ُهُم واجللوِس مع الفقراِء، واألكِل مع خادِمِه، هذه األفعاُل ِمن عالمِة املؤمننَي الذيَن وصَفهم هللاُ عزَّ وجلَّ يف كتاِبِه: }ُأولَ 
 [ 4ُنوَن َحقًّا{« ]األنفال: اْلُمْؤمِ 

كان ضعيفًا   (: إسحاق بن عبد هللا الدامغاني لم أعثر على ترجمة له، فأخشى أن يكون هو واضعه، وقرة وإن1344)  # الروض البسام 
 فإنه ال يحتمل مثل هذا. وهللا أعلم.

 
عن احلسِن، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صلَّى صالتَنا وأكَل ذحبَتنا فذِلكم   -  5573

 املسلُم، عليه ما على املسلِم«. 
 موسى بن زكريا تقدم غير مرة أنه متروك، والحسن لم يصرح بالسماع من أبي هريرة[. # اإليماء: ]

 
، عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن صلَّى صالتَنا واستقَبَل قبلَتنا عن عطاٍء اخلُراساينِّ  -  5574

 وأكَل ذبيَحَتنا وصاَم شهَران فذلَك املسلُم، له ِذمُة هللِا وذمُة رسوِلِه«.
 في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[. ] # اإليماء:

 
 عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم مرَّ برجٍل .... فذكرُه.  -  5575

 ولفُظ احلديِث الذي قبَله: .. يعُظ َأخاُه يف احلياِء، فقاَل: »َدْعُه، فإنَّ احلياَء ِمن اإلمياَن«.
 شعبة من اإليمان.  ، وفيهما أيضًا من حديث أبي هريرة: الحياء من حديث ابن عمر هو في الصحيحين# اإليماء: 

 
 عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال إمياَن ِلمن ال أمانَة له« -  5576

 إسناده ضعيف.  # اإليماء:
 

عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأرأيُتم الزاينَ والسارَق وشارَب اخلمِر ما َتروَن فيهم؟« قَالوا:   -  5577
اإلشراُك  هللاُ ورسولُه أعلُم، قاَل: »ُهن فواحُش، وفيهنَّ عقوبٌة، َأَوال أُنبئكم ِبكرِب الكبائِر؟« قَالوا: هللاُ ورسولُه أعلُم، قاَل: »

 ، وعقوُق الوالديِن، وقوُل الزوِر، وقذُف املُحَصنِة« ابهللِ 
 إسناده ضعيف.  # اإليماء:

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليَس يف أُميت رايٌء وال جترٌب ِإذا َوَضعوا ِجباَههم يف   -  5578

 يف القلِب ال يُراءى«. األرِض، فإْن كاَن شيٌء ِمن األعماِل يُراءى فإنَّ التوحيَد 
 ( وقال: هذا حديث منكر، آفته ظفر أو شيخه. 937/ 3أخرجه الذهبي في ترجمة سعيد بن القاسم في تذكرة الحفاظ )# اإليماء:  
 

 عن أب هريرَة، أنَّ قوماً َجاؤوا إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فسأَلوه عن شيٍء من أمِر الربِّ فلَعَنهم  -  5579
 حديث منكر[. ] # اإليماء:
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عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ثالٌث َمن ُكن فيه فهو منافٌق: إذا حدَث كذَب، وإذا وعَد  -  5580

  أخلَف، وإذا ائُتمَن خاَن«، قاَل رجٌل: اي رسوَل هللِا، ذهَبت اثنتاِن وبقيْت واحدٌة، قاَل: »فإنَّ عليِه شعبًة ِمن نفاٍق ما بقيَ 
 فيه ِمنهن شيٌء«. 

 . ( وما بعده12674في الصحيحين من طرق عن أبي هريرة دون السؤال وجوابه، انظر المسند الجامع ) يماء: هواإل# 
 

عن أب صاحٍل، عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »لكلِّ أمٍة جموٌس، وإنَّ هؤالِء الَقدريَة  -  5583
 وهم، وإْن َماتوا فال َتشَهدوهم وال ُتصلُّوا عليهم«جموُس أُميت، فإْن مِرضوا فال َتعودُ 

 . وقال: هذا حديث باطل[. .حسن لغيره، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل .] # اإليماء:
 

عن مكحوٍل، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لكلِّ أمٍة جموٌس، وجموُس هذه األمِة   -  5584
 الَقدريُة، ال َتعودوهم إذا َمرضوا، وال ُتصلُّوا عليهم إذا َماتوا« 

 جعفر بن الحارث مختلف فيه، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة، ويرويه عنه بواسطة.# اإليماء: 
 

عن عطاِء بِن أب رابٍح، عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لكلِّ أُمٍة جموٌس، وإنَّ جموَس أُميت   -  5585
 الَقدريُة، فإْن َمرضوا فال َتعودوهم، وإْن ماتوا فال َتشهدوهم« 

 .مسلمة بن علي الخشني متروك# اإليماء:  
 

عن سعيٍد، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لكلِّ أُمٍة جموٌس، وجموُس هذه األمِة   -  5586
 الَقدريُة، فإْن َمرضوا فال َتعودوهم، وإْن َماتوا فال َتشَهدوهم، وإْن َلقيُتموهم يف طريٍق فَأجِلؤوهم إىل أضيِقِه« 

 [.  إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

عن جماهٍد، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يكونوَن َقدريًة، مث َيكونوَن زاندقًة، مث   -  5587
وساً، وإنَّ لكلِّ أُمٍة جموساً، وإنَّ جموَس أُميت املُكذُب ابلقدِر، فإْن َمرضوا فال َتعودوهم، وإْن ماتوا فال تَتبعوا هلم َيكونوَن جم

 جنازًة«
 رجاء بن الحارث ضعيف، وفي اإلسناد مجاهيل.  # اإليماء:  

 
عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما بعَث هللاُ نبياً قَبلي فاستجَمَع له أمُر أُمِتِه إال كاَن فيهم   -  5588

 جئَة والَقدريَة على لساِن سبعنَي نبيًا« املُرجئُة والَقدريُة ُيشوشوَن عليه أمَر أُمِتِه، أال وإنَّ هللَا لعَن املُر 
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
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عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أطفاُل املسلمنَي يف جبٍل يف اجلنِة َيكَفُلهم إبراهيُم   -  5590
 وسارُة عليهما السالُم، حَت يدَفعوهم إىل آابئِهم يوَم القيامِة« 

 المؤمل بن إسماعيل صدوق سيئ الحفظ.# اإليماء:  
 
 

اي رسوَل هللِا، إن َأوالَدان الذيَن مل يبُلغوا احلُلَم يعملوا خرياً فُيثابوا عليه وإْن عِملوا شرًا   عن أب هريرَة قاَل: قيَل: -  5591
 فُيجزوا، قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »مبا َكانوا عاِملنَي«

أعلم  بن موهب متروك. وفي الصحيحين من وجه آخر عن أبي هريرة: سئل عن أطفال المشركين فقال: »هللا  عبيد هللايحيى بن  # اإليماء:  
 . بما كانوا عاملين«

 
 عن أب هريرَة قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا أراَد احلاجَة أبَعَد.  -  5592

وكذلك  . ظ: صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك ...فيه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي قال الحاف] # اإليماء:
 بن مروان، لكن الحديث صحيح[.  كعبد الملفيه 
 

 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »تَنزَّهوا ِمن البوِل، فإنَّ عامَة عذاِب القرِب ِمن البوِل«.  -  5593
 . هو عند ابن ماجه وأحمد من طريق عفان بلفظ: »أكثر عذاب القبر من البول«# اإليماء: 

 
عن أب هريرَة رضي هللا عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا ولَغ الكلُب يف إانِء أحدِكم فليغِسْله  -  5595

 ثالَث مراٍت«. 
 ( 12740]شاذ[ وهو في الصحيح وغيره من طريق األعمش بلفظ: »فليغسله سبع مرات«، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 

 
   أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »كلُّ ماٍء َجرَّ بَ ْعرًة فال ِبَس ابلُوضوِء ِمنه والشراِب«عن أب هريرَة،  -  5596

محمد بن عبد هللا بن عبيد بن عقيل قال الحافظ: صدوق، وسعيد بن عبد الجبار ضعيف كذبه جرير، وأبو بكر بن أبي مريم  ] # اإليماء:
 ضعيف[. 

 
 َي َأن يتوضََّأ الرجُل بفضِل طهوِر املرأِة. عن أب هريرَة قاَل: هنُ  -  5597

 ( وقال: وذلك وهم، وإنما رواه أبو حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري 1567ذكره الدارقطني في علله )# اإليماء: 
 

واُك يزيُد الرجَل فصاحًة«. -  5598  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »السِّ
 : موضوع.(642الضعيفة ) # السلسلة
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ا طرُق القرآِن« -  5599 فوا َأفواَهكم، فإهنَّ  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »نظِّ

 
 : كاَن أصحاُب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أسوَِكُتهم خلَف آذاهِنم، َيستَ نُّون هبا لكلِّ صالٍة. عن أب هريرَة قالَ  -  5600

 (301/  6أورده الدارقطني في غرائب مالك وقال: ال يثبت، تفرد به يحيى قاله الحافظ في اللسان )# اإليماء: 
 

 عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الطُّهوُر شطُر اإلمياِن«  -  5601
 إسناده ضعيف.(: 159)  # الروض البسام 

 
 عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أمَر ابملَضمضِة واالستنشاقِ  -  5603

 . ]إسناده حسن لكنه معلول[# اإليماء:  
 

عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن َتوضَأ فمسَح بثوٍب نظيٍف فال ِبَس، وَمن مل يفعْل   -  5604
 فهو أفضُل، ألنَّ الُوضوَء نوٌر يوَم القيامِة مع سائِر األعماِل«

 ضعيف جدًا.  (: 1683الضعيفة ) # السلسلة
 
 

  صلى هللا عليه وسلم: »امَسحوا على اخلُفنِي واخِلماِر فإنَّه حقٌّ« عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللاِ  -  5605
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
عن خالِد بِن عالٍق قاَل: وال َأعلُمه إال عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن استحقَّ النوَم   -  5606

 وجَب عليه الُوضوُء« 
 ( بالوقف.1600وأعله الدارقطني في علله ) (: شاذ ال يصح.954قال األلباني في الضعيفة )# اإليماء:  

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الشيطاَن َُيري ِمن ابِن آدَم جَمرى الدِم، أَييت   -  5607

 مقعَدَتُه فُيقعِقُعها، فإذا وجَد أحدُكم ِمن ذلَك شيئاً فال ينصرْف حَت يسمَع صواتً أو ُيَد رَيًا«.
 . وساج بن عقبة لم يوثقه غير ابن حبان# اإليماء:  

 
 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صلَّى الصلواِت اخلمِس مل يُكتْب ِمن الغاِفلنَي«  -  5610

  (. وصححه األلباني في الصحيحة762/ 849في إسناده من لم أقف على حاله[. ورواه مسدد موقوفًا كما في اإلتحاف )] # اإليماء:
(657 .) 
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عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا انَم العبُد وهو ساجٌد يقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ:  -  5611
 انظُروا إىل َعبدي ُروُحه ِعندي، وبدنُُه ساجٌد يل وجسُدُه« 

 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]
 

 أو أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن توضَأ عن عطاِء بِن يساٍر، عن زيِد بِن خالٍد اجلُهينِّ  -  5612
 فأحسَن الُوضوَء وصلَّى رَكعتنِي ال سهَو فيهما َغفَر هللاُ له«. 

 (1611وانظر علل الدارقطني ) عن زيد بن خالد وحده -( 3909كما في المسند الجامع ) -هو عند أبي داود وأحمد # اإليماء: 
 

 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا عرَف الصيبُّ مييَنه ِمن َشاِلِه أُمَر ابلصالِة«  -  5613
 يصح[. الحديث ضعيف وال# اإليماء: ]

 

ِت عدٍن  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الفجَر ليطلُع لياًل، إال أنَّ أشجاَر جنا  -  5615
يه«  تُغطِّ

 إسناده ضعيف، والحديث منكر[. ] # اإليماء:
 

عن سعيِد بِن املسيِب، عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال تزاُل أُميت خبرٍي ما َأسَفروا بصالِة   -  5616
 الفجِر، وصلُّوا املغرَب قبَل اشتباِك النجوِم«  

 (.  315/ 1وشطره األول في المجمع ) إسناده شديد الضعف مظلم مسلسل بالضعفاء[.# اإليماء: ]
 
 

روا  -  5617 عن أب سلمَة، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لن تزاَل أُميت على الفطرِة ما مل يُؤخِّ
    صالَة املغرِب حَت َتشتبَك النجوُم«.

  إسناده ضعيف.(: 247)  # الروض البسام 
 

عليه وسلم: »لن تزاَل أُميت على الفطرِة ما مل يَنتظروا  عن احلسِن، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا  -  5618
 ابملغرِب طلوَع النجِم«

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لن تزاَل هذه األمُة على الفطرِة   -  5619 عن أب عمراَن اجلويّنِ
 ُملكاً، والصدقُة مغرماً، واأَلمانُة مغنماً، ومل ينَتظروا بصالِة املغرِب طلوَع النجِم«ما مل َتكن اخلالفُة 

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
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 عن أب هريرَة رفَعه أنَّه كرَه النوَم قبَل العتمِة واحلديَث بعَدها -  5620

 . نعيم بن حماد قال في التقريب: صدوق يخطئ كثيراً # اإليماء:  
 

عن أب هريرَة قاَل: ملَّا قفَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن خيرَب عرََّس بنا ذاَت ليلٍة مث قاَل: »أيُّكم يكألُ لنا   -  5621
عليه   الفجَر الليلَة؟« فقاَل بالٌل: َأان اي رسوَل هللِا، قاَل: »اكأْل لنا اي بالُل فال تكْن لكعًا«، قاَل بالٌل: فناَم النيبُّ صلى هللا

وسلم وانَم أصحابُه، فعمدُت إىل حجفٍة يل استندُت ِإليها، فجعلُت ُأراعي الفجَر، فبعَث هللاُ عزَّ وجلَّ عليَّ النوَم فلم  
، فقمُت فزعاً، فقلُت: الصالَة عباَد هللِا، فانتَبَه النيبُّ صلى هللا عليه وسلم وانتَبَه    الناُس، َأستيقْظ إال حبرِّ الشمِس بنَي كتفيَّ

  وقاَل يل: »اي بالُل، َأمل َأقل لَك اكأْل لنا الفجَر!«، فقلُت: اي رسوَل هللِا، َأخَذ بنْفسي الذي َأخَذ بنفِسَك، فقاَل رسوُل هللاِ 
فإنَّه   صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ َأرواَحكم كانْت بيِد هللِا عزَّ وجلَّ، حَبَسها إذ شاَء وأطَلَقها إْذ شاَء، اْقتادوا ِمن هذا الَوادي 

 واٍد ملعوٌن به شيطاٌن«. 
ٌل  قاَل: فخرْجنا ِمن الوادي مث أُمَر بالٌل فأذَن، وتوضََّأ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم وتوضََّأ َأصحابُه مث صلُّوا، فقاَم إليه رج

، إنَّ هللا عزَّ وجلَّ هَناكم عن  فقاَل: اي رسوَل هللِا، أَنصلِّي هذه الصالَة ِمن غٍد للوقِت؟ فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ال
: }َوَأِقِم الرِّاب وال يرضاُه لكم، َمن انَم عن صالٍة أو نسَيها فلُيصلِّها إذا ذَكَرها، ال كفارَة هلا غريُها«، إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ يقولُ 

 [ 14الصَّاَلَة ِلذِْكِري{« ]طه:  
 أيوب بن سويد ضعيف. # اإليماء:  

 
 

عماِر بِن سعٍد الُقرِظ املؤذِن، أنَّه مسَع أاب هريرَة يذُكُر أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ  عن حممِد بنِ  -  5625
ننَي يوَم القيامِة َأطوَل الناِس َأعناقاً بقوهِلم: ال إلَه إال هللُا«  هللَا َيُشُر املؤذِّ

 (.3130)ضعف األلباني إسناده في الضعيفة # اإليماء:  
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أذََّن مخَس صلواٍت إمياانً واحتساابً ُغفَر له ما تقدَم   -  5627
 واحتساابً ُغفَر له ما تقدَم ِمن ذنِبه«  ِمن ذنِبه، وَمن أمَّ أصحابَه مخَس صلواٍت إمياانً 

 : ضعيف.(851الضعيفة ) # السلسلة
 

 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يُؤذُن لكم َمن يُدغُم اهلاَء« -  5628
 ( وقال: والمتهم بهذا الحديث علي بن جميل. 946أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء:  
 

 ِن بنَي األذاِن واإلقامِة يف املغرِب ُسنٌة« عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »جلوُس املؤذ -  5629
 : ضعيف.(1196الضعيفة ) # السلسلة
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عن أب هريرَة قاَل: قاَم رجٌل إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي رسوَل هللِا، أُيصلِّي الرجُل يف ثوٍب واحٍد؟  -  5631

َع هللاُ عليكم فأوِسعوا على  أنفِسكم، رجٌل عليه ثيابُه، صلَّى رجٌل يف إزاٍر ورداٍء، يف إزاٍر وقميٍص، أو إزاٍر  فقاَل: »إذا وسَّ
 وقباٍء وسراويَل ورداٍء«، قاَل: وأخرَب َمن قاَل: »تُ بَّاٍن ورداٍء، تُ بَّاٍن وقميٍص«.

ول عمر، وانظر المسند الجامع  ( من طريق ابن سيرين إال أنه جعل قوله: إذا وسع هللا عليكم  من ق365أخرجه البخاري )# اإليماء: 
(12919 ) 
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِمن متاِم صالِة أحدِكم إذا مل يكْن نعالُه يف رِجليِه َأن   -  5632
 يضَعهما بنَي يديِه«

 إبراهيم بن الفضل المخزومي متروك.# اإليماء:  
 

  صلى هللا عليه وسلم كاَن إذا صلَّى جعَل نَعليِه بنَي رِجليهِ عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ  -  5633
 

رتِة مثُل ُمؤخرِة الرَّْحِل  -  5634 عن يزيَد بِن جابٍر، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُُيزُئ ِمن السُّ
 ولو بدقِّ شعرٍة« 

 (: باطل.1526الضعيفة ) # السلسلة
 

أب عبيد هللا، عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ُُيزُئ املُصلِّي مثُل ُموخرِة الرَّْحِل يف مثِل عن  -  5635
عرِة«   ِجلَّة الشَّ

 . ما وجدت له ترجمة[..عبيد هللا .  أبو] # اإليماء:
 

عليه وسلم ابلناِس، فمرَّ أعرابٌّ بنَي يديِه فسبَّحوا به  عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: صلَّى رسوُل هللِا صلى هللا  -  5636
قاَل ابُن هاشٍم: عن صالِة رسوِل هللِا صلى هللا   - فلم أيبْه، فسبَّحوا به فلم يلتفْت، فقاَل رجٌل: اي أعرابُّ تنحَّ عن القبلِة 

ا فرَغ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن القائُل هذا؟« - عليه وسلم   قَالوا: عمُر، قاَل: »ايَلُه فقيهًا«  فلمَّ
 إسناده شديد الضعف[. ] # اإليماء:

 
عن عكرمَة قاَل: دخلُت مع ابِن عباٍس على أب هريرَة، فقاَل أبو هريرَة: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم   -  5638

رًا عن  يقوُل يف صالتِِه: »اللهمَّ اجعَل يل نورًا يف َقليب، ونورًا يف مَسعي، ونورًا يف َبصري، ونورًا ِمن َفوقي، ونورًا ِمن حَتيت، ونو 
 ن َِشايل، اللهمَّ اجعَل يل نورًا«. فقاَل ابُن عباٍس: عكرمُة احفظْ مَييين، ونورًا ع

 . قال ابن عساكر: هذا حديث غريب، وعلي بن عاصم الواسطي فيه لين# اإليماء: 
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 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كاَن له إماٌم فقراءُة اإلماِم له قراءٌة«.  -  5639
 ( وقال: ال يصح هذا عن سهيل. 403، 333/  1أخرجه الدارقطني )ماء: # اإلي 
 

[، قاَل: 204عن أب هريرَة عن هذِه اآليِة: }َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا َلَعلَُّكْم تُ ْرمَحُوَن{ ]األعراف:  -  5640
 خلَف رسوِل هللِا يف الصالةِ  نزلْت يف رفِع األصواِت وهم

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

يف صالٍة مفروضٍة، أو يوِم اجلمعِة، أو   سعٍة إالعن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »املؤمُن يف  -  5641
 [ 204يوِم فطٍر َأو َأضحى«، يَعين }َوِإَذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن فَاْسَتِمُعوا َلُه َوأَْنِصُتوا{ ]األعراف: 

 الحديث بهذا اإلسناد ضعيف[. ] # اإليماء:
 

عن أب هريرَة رضي هللا عنه قاَل: صلَّى بنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم مث أقبَل بوجِهِه علينا، فقاَل: »أَتقَرؤوَن  -  5642
 خلَف اإلماِم بشيٍء؟« فقاَل بعُضهم: نقرأُ، وقاَل بعُضهم: ال نقرأُ، قاَل: »اْقرؤوا بفاحتِة الكتاِب«

 ته فإنه متروك[. هذا سند منكر، عليلة عل] # اإليماء:
 

 عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن إذا افتتَح الصالَة بدَأ ببسِم هللِا الرمحِن الرحيِم.  -  5643
 .( من وجه آخر عن أبي هريرة: كان يفتتح الصالة بالحمد هلل رب العالمين814عند ابن ماجه )# اإليماء: 

 

 عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن ُيهُر ببسِم هللِا الرمحِن الرحيِم. -  5644
 (: حديث ال يثبت. 441قال محقق معجم ابن األعرابي ) # 
 

محِن  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأاتين جربيُل عليه السالُم فقرَأ: بسِم هللِا الر  -  5645
 الرحيِم، فجَهَر هبا« 

 : موضوع.(2451الضعيفة ) # السلسلة
 

عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا صلَّى املكتوبَة فلم يُتمَّ ركوَعها وسجوَدها وتكبريَها  -  5646
 والتضرَع فيها كاَن كمثِل التاجِر ال شفَّ له حَت يَفي رأَس املاِل«

 في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[. # اإليماء: ]
 

أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِإذا ركَع قاَل: »اللهمَّ لَك ركعُت، ولَك   عن -  5649
، خشَع مَسعي وَبصري وِعظامي وَشعري وَبَشري، وما استقلَّْت به َقدمي هلِل ربِّ العاملنَي«   َأسلمُت، وبَك آمنُت، وأنَت ربِّ

 ، فإن إبراهيم بن محمد وهو ابن يحيى األسلمي متروك[. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
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عن أب هريرَة قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إذا سجَد قاَل: »اللهمَّ لَك سجدُت، ولَك أسلمُت، وبَك   -  5650
، سجَد َوجهي للذي خلَقُه وشقَّ مسَعه وبصَره، تبارَك أحسُن اخلَاِلقنَي«   آمنُت، وأنَت ربِّ

 إبراهيم بن محمد هو ابن أبي يحيى األسلمي متروك. # اإليماء:  
 

 عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن إذا صلَّى جلَس على ِشقِّه األيسرِ  -  5651
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
 عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َأوُل ما يُرفُع عن هذه األمِة اخلشوُع« -  5652

 . إسناده ضعيف جداً # اإليماء: 
 

 عن أب هريرَة قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأن ُيشبَك الرجُل بنَي أصابِعِه يف الصالةِ  -  5654
 ، فيه نصر بن طريف متروك الحديث[. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
فجاَء النيبُّ   أبو بكرٍ  عن أب هريرَة قاَل: ذهَب رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف حاجٍة، فَأقاَم بالٌل، فتقدمَ  -  5655

بكٍر يف الصالِة وَأرادوا َأن يُؤِذنوُه وصفَّقوا، فَمَنعهم النيبُّ صلى هللا عليه وسلم، فصلَّى رسوُل هللِا   صلى هللا عليه وسلم وأبو
ا انفَتَل قاَل رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم: »التَّصفيُق للنساِء  والتَّسبيُح للرجاِل يف  صلى هللا عليه وسلم خلَفه، فلمَّ

 الصالِة«.
 . هو في الصحيحين من طريق أبي سلمة دون ذكر القصة# اإليماء: 

 

عن أب هريرَة قاَل: قال النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إذا اسُتؤذَن على الرجِل وهو ُيصلِّي فإذنُه التسبيُح، وإذا   -  5656
 صفيُق«. اسُتؤذَن على املرأِة وهي ُتصلِّي فإذهُنا التَّ 

 (: هذا إسناد صحيح على شرط البخاري. 497الصحيحة ) # السلسلة
 

عن أب هريرَة، أنَّ نيبَّ هللِا صلى هللا عليه وسلم هَنى َأن مَيسَح الرجُل جبهَته قبَل َأن تَنقضَي صالتُه، وأنَّ النيبَّ  -  5658
 دابةٍ صلى هللا عليه وسلم هَنى َأن َيستنجَي الرجُل بعظٍم أو رجيِع  

 إسناده ضعيف، والحديث صحيح[. # اإليماء: ]
 

شريَك له، له امللُك   عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل: ال إلَه إال هللاُ وحَده ال -  5659
 وجلَّ له عشَر حسناٍت، وحَمى عنه عشَر وله احلمُد، وهو على كلِّ شيٍء قديٌر، بعَدما ُيصلِّي الَغداَة عشَر مراٍت َكتَب هللاُ عزَّ 

سيئاٍت، ورفَع له عشَر درجاٍت، وُكن له بعدِل عتِق رَقبتنِي ِمن ولِد إمساعيَل، وُكن له حجاابً ِمن الشيطاِن حَت مُيسَي، فإْن  
 قاهَلا حنَي مُيسي كاَن لُه مثُل ذلَك، وُكن له حجاابً ِمن الشيطاِن حَت ُيصبَح«

 (.136/ 6إسناده حسن[. وأورده األلباني في الصحيحة )] اإليماء:# 
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عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َأسرَج يف مسجٍد سراجاً مل َتزل املالئكُة ُتصلِّي   -  5660

راِج قطرٌة«   عليِه ما داَم يف السِّ
 : موضوع.(1169الضعيفة ) # السلسلة

 
عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما ِمن أحٍد يَغدو أو يروُح إىل املسجِد ويؤثُِره على ما ِسواُه   -  5661

ه له يف اجلنِة كلَّما غدا أو راَح، كما لو أنَّ أحدَكم زارَه َمن َيبُّ زايرَته الجتهَد له   ِتِه« يف كرامَ إال وله عنَد هللِا تعاىل نُزٌل يعدُّ
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن صلَّى الظهَر يف مجاعٍة كانْت له كفارًة إىل الغِد ِمن   -  5663

 صالِة الظهِر«
 قال المنذري: يحيى بن عبيد هللا تيمي مدني ضعيف الحديث.# اإليماء: 

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن سبَق إىل الصالِة إىل املسجِد خوَف َأن تفوَتُه   -  5664

 التكبريُة اأُلوىل َأدخَله هللاُ تعاىل اجلنَة، وَمن شغَله عنها غريُها مل يُدرْك ما فاَته ِمنها بعمِل سنٍة« 
 ر لم أقف على ترجمته[.في إسناده عتبة بن عمرو بن زنب] # اإليماء:

 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َسجداتِن يف قَ ْعِر بيِتها خرٌي ِمن أربِع ركعاٍت يف   -  5665
 احلجرِة، وأربُع ركعاٍت يف احلجرِة خرٌي ِمن مثاٍن يف الداِر« 

 هريرة. إسناده منقطع بين صفوان بن سليم وأبي # اإليماء:  
 

ا كرِهناُه للريِح«.  -  5666  عن أب هريرَة قاَل: رسول هللِا: »َمن أكَل الثوَم فال يقرْب مسجَدان، وهو حالٌل إمنَّ
 هو في الصحيح من طريق سعيد بن المسيب مختصرًا ليس فيه: »وهو حالل إنما كرهناه للريح«# اإليماء: 

 
عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ثالثٌة ال تُقبُل هلم صالٌة وال جتاوُز صالهُتم رؤوَسهم   -  5668

، وامرأٌة بلَغت احمليَض فصلَّْت بغرِي قناٍع، ورجٌل أمَّ قوماً وهم  له  شربًا: رجٌل ابَت ووالداُه ساِخطاِن عليِه أو أحُدمها يف حقٍّ
 كارِهوَن« 

 .بكر وعبد هللا بن صالح تكلم فيهماماء: # اإلي 
 

 عن قيٍس واألعرِج، عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اإِلماُم أمنٌي«. -  5669
 وقاَل أحُدمها: »واأَلمنُي إماٌم«. 
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 «. فصلُّوا قعوداً »اأَلمنُي إماٌم، إْن صلَّى قائماً فصلُّوا قياماً، وإْن صلَّى قاعدًا ويف رواية: 
 »اإلماُم األمرُي، فإْن صلَّى قاعدًا فصلُّوا قعودًا، وإذا صلَّى قائماً فصلُّوا قيامًا«. ويف رواية آخرى: 

 صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون«   به فإذاهو في الصحيحين بلفظ: »إنما جعل اإلمام ليؤتم # اإليماء: 
 

 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خرُي موضٍع يف املسجِد خلَف اإلماِم« -  5670
 عمرو بن جرير البجلي متروك.# اإليماء:  
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا قاَل اإلماُم: }َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل   -  5671
 الضَّالِّنَي{، فأَنِصتوا« 

 (: السند واه. 329)  # الروض البسام 
 

ي يسجُد قبَل اإلماِم ويرفُع رأَسه قبَله  عن عجالَن، عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ الذ -  5673
ا انصيُته بيِد الشيطاِن«  إمنَّ

 ذكره.  (: أخرجه ابن عساكر في ترجمة ابن يذغباش ولم يحك فيه جرحًا وال تعدياًل، وشيخه لم أر من 305)  # الروض البسام 
  

 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا ليَس بتارٍك أحداً يوَم اجلمعِة إال َغفَر له«  -  5675
 : موضوع.(384الضعيفة ) # السلسلة

 

عن أب سلمَة، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َترك ثالَث مجٍع والًء من غرِي علٍة   -  5676
 طُبَع على قلِبِه: منافٌق« 

   إسناده ضعيف[.] # اإليماء:
 

َترك ثالَث مجٍع ُمتوالياٍت ِمن  عن صفواَن بِن سليٍم، عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن  -  5677
 غرِي عذٍر طَبَع هللِا على قلِبِه« 

 . إسناده منقطع# اإليماء:  
  

عن أب هريرَة قاَل: إنَّ أوَل مجعٍة مُجعْت بعَد مجعٍة مُجعْت مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم مبكَة وابملدينِة   -  5678
 مُجعْت جُبَوااث ابلبحريِن، قريٍة لعبِد القيِس.

وسلم جمع بمكة قبل الهجرة إال في  إسناده صحيح، ولكن لم نسمع أن النبي صلى هللا عليه : (324/ 2) قال الذهبي في المعجم الكبير # 
 هذا الحديث، انفرد النسائي بإخراجه، ولم يروه سوى المعافى بن عمران.
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عن أب هريرَة: قاَل رسوُل هللِا: »أيعجُز أحدُكم َأن ُُيامَع أهَله يف كلِّ مجعٍة، فإنَّ له أجريِن: أجَر ُغسِله، وأجَر  -  5679
 ُغسِل امرأتِه«

 ضعيف جدًا. (: هذا إسناد 6194الضعيفة ) # السلسلة
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا راَح َأحدُكم إىل اجلمعِة فلَيغتسْل اغتساَله ِمن   -  5681
 اجلَنابِة«. 

 ويف رواية: »إذا خرَج َأحدُكم إىل اجلمعِة فلَيغتسْل اغتساَله ِمن اجلَنابِة« 
 [. سناده ضعيف جداً إ # اإليماء: ]

 
َر   -  5683 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن اغتسَل يوَم اجلمعِة وتنظَف ِمن غرِي جنابٍة، وبكَّ

رأِسه  وَدان، واستمَع وأنصَت، ومل يتخطَّ رِقاَب املسلمنَي، وكاَن ذلَك بنيٍة وحسبٍة َكتَب هللاُ عزَّ وجلَّ له بكلِّ شعرٍة بلَّها ِمن 
نيا نورًا يوَم القيامِة، ويرفُع هللاُ له بكلِّ قطرِة ماٍء تقطُر ِمن اغتسالِِه درجًة يف اجلنِة ِمن الدرِّ  وحليِتِه و  سائِر جسِده يف الدُّ

[ درجٍة ِمنها ِمن املدائِن والقصوِر والغُ  رِف والياقوِت والزبرجِد، ما بنَي كلِّ َدرجتنِي مسريُة مئِة عاٍم للراكِب املُسرع، يف ]كلِّ
ن  أصناِف اجلوهِر ما ال َُيصيها إال هللاُ عزَّ وجلَّ، وكلُّ قصٍر ِمنها ِمن جوهرٍة واحدٍة ال فصَم فيها وال وصَل، يف كلِّ مدينٍة مِ و 

رابِّ زَّ تلَك املدائِن والقصوِر والدوِر واحلَُجِر والصفاِف والغرِف والبيوِت واخلياِم والسرِر واألزواِج ِمن احلوِر العنِي والنمارِق وال
واملوائِد وأصناِف األطعمِة وغضارِة النعمِة والُوصفاِء والوصايِف واألهناِر واألشجاِر والثماِر واحلُليِّ واحلُلِل ما ال يصُفه  

 الواِصفوَن.
َن أماَمه وخلَفه  وإذا خرَج ِمن قربِه يوَم القيامِة أضاءْت كلُّ شعرٍة ِمن بنِي يديِه نورًا، وابتدرَُه سبعوَن ألَف َملٍك كلُّهم ميشو 

حَت يَنتهوا به إىل ابِب اجلنِة فَيستفِتحوَن فُيفتُح له، فإذا دخَلها صاروا ِمن خلِفه وهو أماَمهم وبنَي   وعن مييِنِه وعن َشاِلِه، 
خلَق هللاُ عزَّ  أَيديهم، حَت يَنتهوا به إىل مدينٍة ظاهُرها ِمن ايقوٍت أمحَر وابطُنها ِمن زبرجٍد أخضَر، فيها ِمن مجيِع أصناِف ما 

  وجلَّ يف اجلنِة ِمن هبجِتها وغضارهِتا ونعيِمها وسرورِها ما ينقطُع عنه ِعلُم العباِد ويعجزوَن عن صفِتِه، فإذا انَتهوا به إليها 
حنُن املالئكُة الذيَن  قَالوا: اي ويلَّ هللِا، َتدري ِلمن هذه املدينُة؟ فيقوُل: ال، فَمن أنُتم رمَحكم هللاُ؟ وِلمن هذه املدينُة؟ قَالوا: 

نيا يوَم اجلمعِة ومضيَت إىل املسجِد، وهذه املدينُة وما فيها مما َترى ثواابً ِمن هللِا عزَّ وجلَّ    ِشهْدانَك وقد اغتسلَت يف الدُّ
ْم أماَمَك حَت َترى ما أعدَّ هللاُ لَك لصالِة اجلمعِة ِمن كرمِي ثواِبِه تبارَك وَتعاىل ، فريتفُع يف الدرجاِت  لصالِة اجلمعِة، تقدَّ

 واملالئكُة خلَفه حَت تَنتهَي به من )قدر هبا( عزَّ وجلَّ حيُث شاَء هللاُ عزَّ وجلَّ.
  فتْلقاُه صالُة اجلمعِة يف صورِة آدميٍّ كالشمِس الضاحيِة نورًا يتألألُ، عليه اتٌج ِمن نوٍر، له سبعوَن رُكناً، يف كلِّ ركٍن ِمن

شارَق األرِض ومغارهِبا وتفوُح ِمسكاً، فتقوُل لصاحِبها: هل تعرُِفين؟ فيقوُل هلا: ما أعرُفَك، ولكينِّ  األركاِن جوهرٌة تضيُء م
لَك  َأرى وجهاً صبيحاً خليقاً به كلُّ خرٍي، فَمن أنِت يرمحِك هللاُ؟ فتقوُل له: أان َمن تقرُّ به عيُنَك ويراتُح له قلُبَك، وأنَت لذ

يت اغتسلَت يل وتنظفَت يل وتطيبَت يل وتلبسَت يل وجتملَت يل وتعطرَت يل ومشيَت يل وتوقرَت يل  أهاًل، أان صالُة اجلمعِة ال
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ُم  واستمعَت ُخطبيت وصليَت، فتأخُذ بيِده فرتفُعُه يف الدرجاِت حَت تَنتهَي به إىل ما قاَل هللاُ عزَّ وجلَّ يف كتاِبه: }َفاَل تَ ْعلَ 
،  - فكاَن أبو هريرَة يقرُؤها: قُ رَّاِت َأعنٍي  - [، 17ِة َأْعنُيٍ َجَزاًء مبَا َكانُوا يَ ْعَمُلوَن{ ]السجدة:نَ ْفٌس َما ُأْخِفَي هَلُْم ِمْن قُ رَّ 

ربٍّ كرمٍي شكوٍر، مبا صليَت بنيٍة وحسبٍة على السبيِل   وذلَك ُمنتهى الشرِف وغايُة الكرامِة، فيقاُل: هذا ثواُب ذلَك ِمن
نِة، ولَك عنَد هللِا عزَّ  نيا، مع خلوِد األبِد يف جواِر هللِا عزَّ وجلَّ يف والسُّ وجلَّ أضعاَف هذا ِمن املزيِد يف مقداِر كلِّ يوٍم ِمن الدُّ

 داِر السالِم« 
 [. حديث موضوع] # اإليماء:

 

عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كاَن ُمصلياً فلُيصلِّي قبَلها أربعاً   -  5686
 وبعَدها أربعًا«، يَعين اجلمعَة. 

ثين عن سهيٍل، عن أبيه، عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: قا َل رسوُل هللِا  قاَل ُعبيٌد: قلُت ألبيَض: إنَّ سفياَن الثوريَّ حدَّ
 قاَل أبيُض: ذاَك كما مسَع سفياُن، وهذا كما مسعُت أان  «.صلى هللا عليه وسلم: »َمن كاَن ُمصلياً بعَد اجلمعِة فلُيصلِّ أربعاً 

 .أبيض بن أبان ليس بالقوي # اإليماء: 
 

أمرًا فليقْل: اللهمَّ إيّنِ َأستخريَك   عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا أراَد أحدُكم -  5687
،  بعلِمَك، وَأستقدرَك بُقدرِتَك، وَأسألَك ِمن فضِلَك العظيِم، فإنََّك تقدُر وال َأقدُر، وَتعلُم وال َأعلُم، وأنَت عالُم الغيوبِ 

مري فاقُدْره يل وابرْك يل فيه، وإْن كاَن غرَي  اللهمَّ إْن كاَن َكذا وَكذا خريًا يل يف ِديين وخريًا يل يف َمعيَشيت وخريًا يل يف عاقبِة أَ 
ين به«.   ذلَك خريًا يل فاقُدْر يل اخلرَي حيُث كاَن ورضِّ

 (.331/  5إسناده ضعيف، ويرتقي إلى درجة الحسن لغيره بشواهده[. وانظر الضعيفة )# اإليماء: ]
 

 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َسجدات السهِو بعَد التسليِم، وفيهما تشهٌد وسالٌم« -  5689
 : موضوع.(3698الضعيفة ) # السلسلة

 
عن أب هريرَة قاَل: صلَّى بنا النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ِإحدى َصاليت الَعشيِّ رَكعتنِي، فأاتُه ذو اليديِن فقاَل: اي   -  5690

 إال  رسوَل هللِا، إنَّك مل ُتصلِّ إال رَكعتنِي، فأخَذ به فذهَب به إىل أب بكٍر وعمَر والقوُم َمعهم فقاَل: »صدَق هذا أيّنِ مل ُأصلِّ 
؟« فقالوا: نَعم، فقاَم فصلَّى هبم رَكعتنِي ُأخَرينِي، مث سلََّم، مث سجَد َسجديت السهِو، مث سلََّم وصلَّى على حممٍد وأهِلِه  رَكعتنيِ 
 وسلَم.

هو عند الجماعة من طريق ابن سيرين دون الزيادة في آخره من الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم، انظر المسند الجامع # اإليماء: 
(13195 ) 
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا شكَّ َأحدُكم يف صالتِه فلَينظْر َأحرى ذلَك   -  5691
ه، فإذا فرَغ ِمن صالتِه فليسجْد َسجَدتني وهو جالٌس لومِهِه«.   فلُيتمَّ

 (13191انظر حديث أبي سلمة عن أبي هريرة في السهو ) # اإليماء: 
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عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اجَعلوا ِمن صالِتكم يف بُيوِتكم واعُمروها ابلقرآِن،  -  5692

 فإنَّ َأفقَر البيوِت ال يقرأُ فيه كتاُب هللِا عزَّ وجلَّ« 
 .الربيع بن النعمان فيه لين، وتفرد عن سهيل بن أبي صالح بغرائب# اإليماء:  
 

 هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َتكفرُي كلِّ حلاٍء رَكعتنِي«  عن أب  -  5693
 (. 1789) (: إسناده منقطع، عبد الواحد بن قيس لم يسمع من أبي هريرة. وأورده األلباني في الصحيحة 1141)  # الروض البسام

 

عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: حفظُت ِمن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم عشَر ركعاٍت: رَكعتنِي قبَل الظهِر،   -  5694
 ]ورَكعتنِي بعَدها[، ورَكعتنِي بعَد املغرِب، ورَكعتنِي بعَد العشاِء، ورَكعتنِي قبَل الفجِر. 

 إسناده ضعيف، والحديث صحيح. 
 

أب هريرَة قاَل: َأوصاين َخليلي صلى هللا عليه وسلم َأن ال أانَم إال على وتٍر، ورَكعيت  عن سليِم بِن هرمٍز، عن  -  5695
 الصبِح أو الفجرِ 

 إسناده ضعيف.  # اإليماء:
 

عن شهِر بِن حوشٍب قاَل: مسعُت أاب هريرَة قاَل: َأوصاين َحبييب أبو القاسم صلى هللا عليه وسلم بصياِم ثالثِة أايٍم  -  5696
 ِمن كلِّ شهٍر، وَأن ال أانَم إال على وتٍر، ورَكعيت الفجِر. 

 
 صالِة الصبِح، قاَل: صلِّها واضطجْع، عن أب زايٍد الطحاِن قاَل: مسعُت أاب هريرَة وسأَله مرواُن عن الرَّكعتنِي قبلَ  -  5698

 فإنَّ أمحَد صلى هللا عليه وسلم ترَك االضطجاَع، واألمُر واسٌع. 
 

عن أىب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هلِل تعاىل شياطنَي يف الربِّ ليَس هلم   -  5699
على ما يف البحِر سلطاٌن، وشياطنُي يف البحِر ليَس هلم على ما يف الربِّ ُسلطاٌن، وشياطنُي ابلليِل ليَس هلم على ما يف النهاِر  

يف النهاِر ليَس هلم على ما يف الليِل سلطاٌن، وشياطنُي يف الظلمِة ليَس هلم على ما يف النوِر سلطاٌن،  سلطاٌن، وشياطنُي 
وشياطنُي يف النوِر ليَس هلم على ما يف الظلمِة سلطاٌن، وشياطنُي يف املناِم ليَس هلم على ما يف اليقظِة سلطاٌن، وشياطنُي يف  

لطاٌن، وشياطنُي يف الوحدِة ليَس هلم على ما يف اإلنِس سلطاٌن، وشياطنُي يف اجلموِع ليَس اليقظِة ليَس هلم على ما يف املناِم س
هلم على ما يف الوحدِة سلطاٌن، وشياطنُي ُموكلوَن ابلنساِء دوَن الرجاِل، وشياطنُي ُموكلوَن ابلرجاِل دوَن النساِء، وشياطنُي  

ابمللكِة دوَن امللوِك، وشياطنُي ُموكلوَن ابلصغاِر دوَن الكباِر، وشياطنُي ُموكلوَن  ُموكلوَن ابمللوِك دوَن امللكِة، وشياطنُي ُموكلونَ 
ىل ابلكباِر دوَن الصغاِر، وشياطنُي ُموكلوَن ابملساجِد َيطردوَن الناَس عنها طردًا عنيفاً عن ذكِر هللِا وعِن الصالِة، َيطردوهَنم إ

ون إليهم التصّبَح، وَُيبِّبوَن إليهم اجللوَس على املَعاصي   الشهواِت وإىل اللذاِت وإىل األسواِق واجملالسِ  واجلماعاِت، وُيشهُّ
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يعصُم ِمنها إال هللاُ، فَمن صلَّى صالَة الَغداِة يف مجاعٍة مث ذكَر هللا تَبارَك وَتعاىل وذكَر به حَت تطلَع الشمُس مث صلَّى   اليت ال
 ساعِتِه تلَك إىل مثِلها ِمن الغِد«  أربَع ركعاٍت مل يضرَُّه شيٌء ِمن خلِق هللِا ِمن 

 ...  ( وقال: هذا حديث ال شك في وضعه على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم308أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صلَّى أربَع ركعاٍت قبَل صالِة العصِر َغفَر هللاُ له   -  5700
 مغفرًة عزمًا«. 

 
 عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »صالُة الضُّحى صالُة اأَلوابنَي«. -  5702

 إسناده ضعيف[.  ] # اإليماء:
 

ا يف   -  5703 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »شرُف املؤمِن صالتُُه ابلليِل، وعزُّه استغناُؤه عمَّ
 أَيدي الناِس«

نته  راويًا غير اب  (: وحبيش ذكر ابن عساكر هذا الحديث في ترجمته ولم يحك فيه جرحًا وال تعدياًل، ولم يذكر عنه396)  # الروض البسام
 (.1903فهو مجهول. وللحديث شواهد من أجلها أورده األلباني في الصحيحة )

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أيُّ الليِل أعظُم؟« قَالوا: هللاُ ورسولُه أعلُم، قاَل:   -  5705

 أعظُم؟« قَالوا: هللاُ ورسولُه أعلُم، قاَل: »َأغالها مثنًا« »جوُف الليِل األوسُط، وَقلَّ َمن يقوُمه«، وقاَل: »أيُّ الرقاِب 
 موسى بن زكريا تقدم غير مرة أنه متروك، والحسن لم يصرح بالسماع من أبي هريرة[. ] # اإليماء:

 
 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا وتٌر َيبُّ الوتَر، فأوتِروا اي أهَل القرآِن«. -  5707

 ( 13174هو عند أحمد من طريق ابن سيرين ليس فيه: »فأوتروا يا أهل القرآن«، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
 

هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال تُوتِروا بثالٍث فَتَشبَّهوا ابملغرِب، ولكْن َأوتِروا  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسولُ  -  5708
 خبمٍس أو سبٍع أو تسٍع أو إِبحدى عشرَة أو أكثَر ِمن ذلَك«. 

 
و }ُقْل اَيأَي َُّها   عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أوتَر بثالِث ركعاٍت، ب  }َسبِِّح اْسَم رَبَِّك اأْلَْعَلى{، -  5709

ُ َأَحٌد{.  اْلَكاِفُروَن{، و }ُقْل ُهَو اَّللَّ
 ( 243/ 2( وانظر نحوه في المجمع )1659الحجاج بن أرطاة صدوق كثير الخطأ، وهذا من أخطائه، انظر علل الدارقطني ) # اإليماء: 
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عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »ِإذا أُثقلْت َمرضاُكم فال مَتلوها قوَل ال إلَه إال هللاُ، ولكْن لقِّنوها   -  5710
»  َمواتُكم، فإنَّه مل خُيتْم هِبا ِلمنافٍق قطُّ

 .  إسناده ضعيف جداً # اإليماء: 
 

وسلم: »َمن أحبَّ لقاَء هللِا عزَّ وجلَّ أحبَّ هللاُ لقاَءه، وَمن كرَه   عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه -  5711
راِهيَتكم  لقاَء هللِا عزَّ وجلَّ كرَه هللاُ لقاَءه«، قاَل: قيَل: اي رسوَل هللِا، ما ِمنا أحٌد إال وهو يكرُه املوَت، قاَل: »إنَّه ليَس ك

عزَّ وجلَّ مل يكْن شيٌء أحبَّ إليه ِمن لقاِء هللِا عزَّ وجلَّ، فأحبَّ هللاُ لقاَءه، وإنَّ  املوَت، ولكنَّ املؤمَن إذا جاَءه البشرُي ِمن هللاِ 
 الكافَر إذا احُتضَر جاَءه ما يكرُه، فكرَه هللَا وكرَه هللاُ عزَّ وجلَّ لقاَءه«.

 ( 15042هو في الصحيح من وجه آخر عن أبي هريرة مختصرًا، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
 

 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »موُت الغريِب شهادٌة«  -  5713
( وقال: هذا حديث ال يصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، قال أحمد بن 1487أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )# اإليماء: 

 حنبل: هو حديث منكر.
 

5720  - »  عن أب هريرَة قاَل: ُكنا مع النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف جنازٍة، فقاَل: »لُتسرُعنَّ هبا أو أَلرجعنَّ
 في إسناده عبد الرحمن بن واقد قال الحافظ: صدوق يخطئ، واتهمه ابن عدي في الكامل بسرقة الحديث[. ] # اإليماء:

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ادِفنوا َمواتكم وسَط قوٍم صاحلنَي، فإنَّ امليَت يتأذَّى   -  5721

وِء كما يتأذَّى احليُّ جباِر السوِء«   جبواِر السُّ
 : موضوع.(563الضعيفة ) # السلسلة

 
 عن أب صاحٍل، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا استَهلَّ املَولوُد ورَث وُصلَِّي عليه«  -  5722

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

 مُسَي عن سعيِد بِن املسيِب، عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا استَهلَّ الصيبُّ صارخاً  -  5723
 « وُصلَِّي عليه، ومَتْت ِديُته وورَث، وإْن مل يستِهلَّ صارخاً وولَد حياً مل ُيسمَّ ومل تَتم ِديُتُه، ومل ُيَصلَّ عليه ومل يُورثْ 

 (: هذا سند ضعيف. 147/ 6قال األلباني في اإلرواء )# اإليماء: 
 

عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما صفَّ صفوٌف ثالثٌة على ميٍت فَيشفعوَن له إال ُشفِّعوا   -  5724
 فيه«

 حديث صحيح[. ] # اإليماء:
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 عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم صلَّى على املَنفوِس، مث قاَل: »اللهمَّ أعْذُه من عذاِب القرِب«.  -  5725
 ( للحارث موقوفاً 2019/ 2395]صحيح موقوفًا[ ونسبه في اإلتحاف ) # اإليماء: 

 
عن عطاِء بِن يساٍر، عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما ِمن رجٍل ميرُّ بقرِب رجٍل كاَن يَعرفُه يف  -  5726

نيا فُيسلُم عليه إال عرَفُه وردَّ عليِه«   الدُّ
وأورده األلباني   الرحمن بن زيد. ( وقال: ال يصح، وقد أجمعوا على تضعيف عبد1523ابن الجوزي في العلل المتناهية ) اإليماء: أخرجه# 

 (.4493في الضعيفة )
 

ا تسدُّ   -  5732 عن أب سلمَة، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اتَّقوا الناَر ولو بِشقِّ مترٍة، فإهنَّ
ها ِمن الشبعاِن«  ِمن اجلائِع َمسدَّ

 ضعيف جدًا.  (: 1784الضعيفة ) # السلسلة
 

 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الصدقُة تدفُع ِميتَة السوِء« -  5733
 ضعيف جدًا. (: هذا سند 392/ 3قال األلباني في اإلرواء )# اإليماء: 

 
ا رجٍل أصاَب ِمن ِعْرضي شيئاً فهو له   -  5735 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رجٌل: اللهمَّ إنَّه ليَس يل ماٌل فأتصدُق ِبه، فأميُّ

 صدقٌه، فَأوحى هللاُ إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أْن قْد ُغفَر له
 . (548/ 4صححه الحافظ في اإلصابة )# اإليماء: 

 
 ِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »املُعتدي يف الصدقِة كمانِِعها«عن أب هريرَة، عن رسو  -  5737

 في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[. ] # اإليماء:
 

َق بولِدها. -  5738  عن أب هريرَة قاَل: هُني عن الكشوِن ِمن اإلبِل َأن يتصدَّ
 فسألُت منريًا عنها، فقاَل: الكشوُن َأن َيمَل الفحُل على َلقحٍة وابُنها طفلٌ 

 إبراهيم غير معتمد، ونمير وقحافة مجهوالن[. # اإليماء: ]
 

يه وسلم: »إنَّ هللَا تعاىل إذا أنعَم على عبٍد نعمًة أحبَّ َأن يَرى أثَر  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عل  -  5740
 نعمِتِه عليِه، ويكرُه البؤَس والتباؤَس، ويُبغُض السائَل املُلِحَف، وَيبُّ العفيَف املُتعفَف« 

 (. 1320صححه األلباني في الصحيحة )# اإليماء: 
 

 عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأعِط السائَل وِإن جاَءَك على فرٍس« -  5741
 : ضعيف.(2821الضعيفة ) # السلسلة

 



577 

 

تُفتُح فيه أبواُب اجلِناِن،   عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »نِعَم الشهُر شهُر رمضاَن، -  5742
 وُتصفُد فيه َمردُة الشياطنِي، ويُغُفر فيه إال ِلمن َأىب«. 

 قَالوا: وَمن أْيىب اي أاب هريرَة؟ قاَل: الذي أْيىب َأن َيستغفَر هللَا عزَّ وجلَّ.
 أبو معشر نجيح السندي ضعيف. وبعض فقراته في الصحيح. إليماء: # ا
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن أوُل ليلٍة ِمن شهِر رمضاَن نظَر هللاُ إىل خلِقه،   -  5743
ْبه أبدًا، وهلِل يف كلِّ يوٍم ألُف ألفُ  َعتيٍق ِمن الناِر، فإذا كانْت ليلُة تسٍع وعشريَن أعتَق هللاُ فيها   وإذا نظَر هللاُ إىل عبٍد مل يُعذِّ

فوَن،  مثَل مجيِع ما َأعتَق يف الشهِر كلِّه، فإذا كانْت ليلُة الفطِر ارجتَّت املالئكُة وجتلَّى اجلباُر بنوٍر مع أنَّه ال يصُفه الواص
ما جزاُء األجرِي إذا أوف عمَله؟ تقوُل   - يُوحي إليهم  -ِة  فيقوُل للمالئكِة وهم يف عيِدهم ِمن الغِد: اي معشَر املالئك

 املالئكُة: يُوفَّ أجَره، فيقوُل هللاُ تعاىل: ُأشِهدُكم أيّنِ قد غفرُت هلم«
 : موضوع. (5468( )299الضعيفة ) # السلسلة

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ أوَل شهِر رمضاَن رمحٌة، وأوسطُُه مغفرٌة، وآخُرُه   -  5744

 عتٌق ِمن الناِر«. 
: »أوُل شهِر رمضاَن رمحٌة   ...« ويف روايِة الشجريِّ

 (: منكر.1569الضعيفة ) # السلسلة
 

عن أب هريرَة رمحه هللاُ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الصياَم ليَس ِمن األكِل والشراِب فقط،   -  5746
ا الصياُم ِمن اللغِو والرَّفِث، فإْن سابََّك أحٌد أو جهَل عليَك فقْل: إيّنِ امرٌؤ صائٌم، وإْن قاتَل أحدُكم أخاُه فلْيتجنَّ  ب  إمنَّ

 الوجَه« 
 إسناده ضعيف.  ماء:# اإلي

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صاَم يوماً ِمن رمضاَن عفَّ فيه طرَفُه ولسانَُه   -  5747

 وفرَجُه وبطَنُه أوجَب هللاُ له اجلنَة«.
 

 يَغتْب«. عن أب هريرَة: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »الصائُم يف عبادٍة ما مل  -  5749
 (: منكر.1829الضعيفة )السلسلة # 
 

 عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »ال يَقوَلن أحدُكم: ُصمَت رمضاَن كلَّه« -  5750
 في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[. ] # اإليماء:
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عن أب هريرَة قاَل: احتجَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ابلقاحِة وهو صائٌم فُغشَي عليِه، فَنهى يوَمئٍذ َأن   -  5751
 ََيتجَم الصائمُ 

 يوسف بن بحر إن كان هو قاضي حمص المترجم في اللسان فهو صاحب مناكير.# اإليماء: 
 

 أنَّه هَنى عن صوِم الِوصاِل، وعن صوِم الصمِت.  عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم،  -  5752
 .النهي عن الوصال في الصحيحين من طرق عن أبي هريرة # اإليماء: 

 
عن أب سلمَة، عن أب هريرَة، وعن أب سلمَة، عن عبد الرمحن بِن عوٍف، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم   -  5753

 قاَل: »صياُم رمضاَن يف السفِر مثُل إفطارِِه يف احلضِر«. 
 (: ضعيف.3456ضعيف الجامع )# 
 

 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كاَن عليه صياٌم ِمن رمضاَن فليْسُرْده وال يقطْعُه« -  5754
   عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف، وهذا الحديث ُعدَّ من منكراته، وفي إسناد ابن حيان داود بن حماد قال ابن حبان: يغرب.# اإليماء:  

 
عن جماهٍد، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صاَم رمضاَن وِستاً من شواٍل فقد صاَم  -  5756

نَة«.   السَّ
فله عشُر أمثاهِلا، ثالثنَي بثالمثئٍة، وِستٌة بِستنَي، فقْد صاَم   ابحلسنةقاَل: مث قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن جاَء 

 نَة«. السَّ 
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
عن أب سعيٍد، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صاَم رمضاَن وستَة أايٍم بعَده ال   -  5757

نَة«  ا صاَم السَّ  يَفصُل بيَنهن كأمنَّ
 هذا سند ضعيف جدًا[. ] # اإليماء:

 

 عرفَة كفارُة َسنٍة قبَلها وانفلُة َسنٍة بعَدها«عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »صوُم يوِم  -  5758
 إسناده شديد الضعف[. # اإليماء: ]

 
َع هللاُ عليه سائَِر   -  5760 َع على أهِله يوَم عاشوراَء وسَّ عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن وسَّ

 َسنِتِه« 
 (: هذا إسناد واه. 739/ 14الضعيفة ) # السلسلة

 

: اي رسوَل هللِا، رأيُت أحبَّ الشهوِر  عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يصوُم شعباَن كلَّه، فقلتُ  -  5761
نِة، فأحبُّ أنْ   أييَت  إليَك َأن تصوَمه شعباَن، فقاَل: »إنَّ هللَا تبارَك وَتعاىل يكتُب يف شعباَن حَت يَقسَم َمن مُييُته يف تلَك السَّ
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 َأجلي وأان صائٌم«
 مسلم بن خالد الزنجي ضعيف.# اإليماء: 

 
، ملَّا   -  5763 عن أب هريرَة قاَل: َمن صاَم يوَم مثانيَة عشَر ِمن ذي احلجِة ُكتَب له صياُم ِستنَي شهرًا، وهو يوَم َغديِر ُخمٍّ

لى  أخَذ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم بيِد عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالم فقاَل: »ألسُت َأوىل ابملؤمننَي ِمن أنُفِسهم؟« قَالوا: بَ 
هللِا، قاَل: »َمن كنُت َموالُه فعليٌّ َموالُه«، وقاَل ُعمر: بٍخ بٍخ لَك اي ابَن أب طالٍب، َأصبحَت َموالَي وَموىل كلِّ   اي رسولَ 

سْ   [. 3ا{ ]املائدة: اَلَم ِدينً مؤمٍن، فأنزَل هللاُ َتعاىل: }اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ
وَمن صاَم يوَم سبعٍة وعشريَن ِمن رجَب ُكتَب له صياُم ِستنَي شهرًا، وهو أوُل يوٍم هبَط جربيُل عليه السالُم على النيبِّ صلى  

 هللا عليه وسلم ابلرسالةِ 
 (: هذا إسناد ضعيف لضعف شهر ومطر.594/ 10الضعيفة ) السلسلة # 
 

، وال واصَل ِوصاَلكم هذا   -  5765 عن أب هريرَة قاَل: ما قاَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم قياَمكم هذا يف رمضاَن قطُّ
حِر.  َر الفطَر إىل السَّ ، غرَي أنَّه قد أخَّ  قطُّ

 رجالُه.قاَل: وإْن كاَن لَيقوُم حَت يتزلََّع 
ِّ َصلَّ (: 1645في سنن النسائي ) #  ُق ـ َقَدَماُه« »َكاَن َرُسوُل َّللاَّ  ى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم ُيَصلِّي َحتَّى َتْزَلَع ـ َيْعنِّي َتَشقَّ
 

عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَم ِبهِلِه ليلَة ثالٍث وعشريَن ِمن شهِر رمضاَن إىل نصِف  -  5766
 الليِل، مث قاَم اليت َتليها إىل ثُلِث الليلِ 

 إسناده ضعيف[. ء: ]# اإليما
 

 عن أب هريرَة يبلُغ به النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »احلجُّ املربوُر ليَس له جزاٌء إال اجلنُة، والُعمراتِن حجٌة«. -  5767
 .هو في الصحيحين من طريق سمي عن أبي صالح دون قوله: والعمرتان حجة# اإليماء: 

 
«.  عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ َيبُّ  -  5771  األشعَث األغرَب العاجَّ الثاجَّ

 قاَل مؤمٌل: العاجُّ رافُع الصوِت ابلتلبيِة، والثاجُّ يريُد إراقَة الدماِء يف الضَّحااي
 إلسناد من لم أجد له ترجمة.مؤمل بن إسماعيل صدوق سيئ الحفظ، وفي ا# اإليماء: 

 
 عن أب هريرَة قاَل: نظَر رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إىل الكعبِة فَأهوى بيِده ِإليها -  5772

 ، العرزمي متروك[.إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
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 عن أب هريرَة قاَل: رمَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن احلجِر إىل احلجرِ  -  5773
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 

 عن أب هريرَة قاَل: اعتَمَر رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ثالَث ُعمٍر كلُّها يف ذي القعدِة.  -  5776
 .(217/  5روي عن مجاهد مرساًل، وعن مجاهد عن عائشة، انظر سنن البيهقي )# اإليماء: 

 

عن أب هريرَة قاَل: جاَء شيٌخ ِمن األنصاِر إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي رسوَل هللِا إيّنِ زوَّجُت بِنيت،   -  5777
فقاَل له رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قد كتَب هللاُ لَك بتزوُِيَك ابنَتَك ألَف ألَف حسنٍة، وحطَّ عنَك ألَف ألَف سيئٍة،  

 ألَف درجٍة«.  ورَفعَك به ألفَ 
 

عن أب هريرَة قاَل: تزوَج رجٌل ِمن األنصاِر امرأًة ُمراِساًل يعين ثيِّباً، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »فهالَّ بكرًا   -  5778
 تالِعُبها وتالِعُبك«

 يعقوب بن الوليد متروك.# اإليماء: 
 

 وزوِجها زوََّجها أَبوها وهي كارهٌة. عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فرََّق بنَي امرأةٍ  -  5780
 

عن أب هريرَة قاَل: جاَء رجٌل إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي رسوَل هللِا، تزوَّجُت امرأًة ِمن األنصاِر،  -  5783
ا تَنحتو  َن الفضَة ِمن ُعْرِض هذا  فقاَل: »على كم؟« قاَل: على سبعِة أواٍق، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كأمنَّ

 اجلبِل، ما عنَدان اليوَم شيٌء نُعطيَك، ولكْن َعسى َأن نبعَثَك يف بعٍث ُتصيُب«. 
يباً حَت  قاَل: فبعَث بعثاً إىل ُأانٍس ِمن َبين عبٍس وفيه ذلَك الَفَت، وأَمَر هلم براحلٍة، فعلَّقوا عليها َمعاليَقهم، فلم َترِْم إال قر 

لم تَنبعْث، فنَظَر القوُم بعُضهم إىل بعٍض فلم يكْن ِمنهم إنساٌن َأخدَف ِمن ذلَك الَفَت، فأقبَل فوجَد  بركْت، فعاجَلوها ف
رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُمستلقياً يف املسجِد انئم، فقاَم عنَده وكرَِه أن يُوقظَه، فاستنَبَه رسول هللِا صلى هللا عليه  

 ، إنَّ الناقَة اليت َأعطيَتنا برَكْت فَأْعيتنا َأن تَنبعَث. وسلم، فقاَل الغالُم: اي نيبَّ هللاِ 
بباطِن   قاَل: فأخَذ نيبُّ هللِا صلى هللا عليه وسلم الغالَم بيميِنِه، وأخَذ بشماِلِه رداَءه فوضَعُه على عاتِقِه، فَمشى إليها، فضَرهَبا

 قدميِه. 
 بيِدِه لقد كانْت بعَد ذلَك تسبُق القائَد.  قاَل أبو هريرَة: فانبعَثْت، فَوالذي نفُس أب هريرةَ 

 ( من طريق يزيد بن كيسان1424في صحيح مسلم ) بعضه# اإليماء: 
 

، ال أْتتوا النساَء   -  5784 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اسَتحيوا فإنَّ هللَا ال َيستحي ِمن احلقِّ
»  يف أدابرِهنَّ
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وضعف  (: قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري ...25/ 11قال المزي في التحفة )# اإليماء: 
 ( وذكر له شواهد. 1128/ 7باني إسناده في الصحيحة )األل
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا جامَع َأحدُكم أهَله فال يَنظْر إىل الفرِج فإنَّه يُورُث   -  5785
 الَعمى، وإذا جامَع أحدُكم فال يُكِثر الكالَم فإنَّه يورُث اخلرَس«.

 : موضوع.(196الضعيفة ) السلسلة# 
 

عن القاسِم، أنَّ رجاًل قاَل ألب هريرَة: إنَّ رجااًل يُعروَن نساَءهم أيمروهَنن مَيشنَي بنَي أَيديهم، مث قاَل: مسعُت   -  5786
 رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »لو استطعُت أَلخفيُت عوَريت ِمن ِشعاِري« 

 بهذا اإلسناد[.موضوع ] # اإليماء:
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »املُسوِّفاُت ِمن النساِء اليت تقوُل لزوِجها: سوَف   -  5788
 وسوَف، حَت تعمي عينَك« 

 [.  إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

 ه قاَل: »ال يُعزُل عن احلُرِة حَت ُتستأَذَن« عن أب هريرَة رضي هللا عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّ  -  5790
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
عن أب بشٍر، عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمطُل الغينِّ ظلٌم، وإْن أحاَلَك على مليٍء   -  5791

يب حَت َيضْعَن، وال ُتْسِلموا يف مثرٍة حَت أَيمَن عليها صاحُبها العاهَة، وهو التلُف«  فاحَتْل، وال تقَربوا َحباىل السَّ
 .بشر قال أبو حاتم: ال يدرى من هو أبو# اإليماء:  
 

عن عبد هللا بِن حُلَي، أنَّ أاب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أال إنَّ املَطاَل إىل الغرمِي، فَمن   -  5792
يب حَت  ُأحيَل على مليٍء فليحَتْل، أال ال يُباُع سهٌم حَت يعلَم ما هو، وال مثرة حَت يعلَم ما َخراُجها، و  ال توطأُ َحباىل السَّ

 يضْعَن أمحاهَلن«
 . بكر بن سهل وعبد هللا بن صالح تكلم فيهما# اإليماء:  
 

 عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال ِرضاَع إال ما فتَق األمعاَء« -  5793
 [.  إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
ا دابٌة   -  5795 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأحِسنوا إىل املاعزِة وامَسحوا عنها الرُّعاَم، فإهنَّ

ابِّ اجلنِة، وما ِمن نيبٍّ إال وقد رَعى الغنَم«، قَالوا: وأنَت اي رسوَل هللِا قد رعيَت الغنَم؟ قاَل: »وَأان قد رعيُت الغنَم«  ِمن دو 
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 صلى هللا عليه وسلم
 الوراق فهو ضعيف. ( وقال: رواه البزار وأعله بسعيد بن محمد ولعله الوراق، فإن كان هو 66/ 4شطره األول في المجمع )# اإليماء: 

 (. 1880وضعفه األلباني في الضعيفة )
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن سرَّه َأن يُنفَِّس هللاُ عنه يوَم غمٍّ وكرٍب فليمُح عن   -  5800
 ُمعسٍر، أو ليدَْع له إىل ميسرٍة« 

 مرة ضعيف. طلحة بن زيد الرقي متروك، والخليل بن # اإليماء: 
 

عن مكحوٍل، عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن حلَف ابلشرِك وهو كاذٌب فقد أشرَك،   -  5802
َء  وَمن حلَف ابلكفِر وهو كاذٌب فقد كفَر، وَمن حلَف بسورٍة ِمن القرآِن فإنَّ كلَّ آيٍة ِمنها مينُي َصرٍب، فَمن شاَء بَ رَّ وَمن شا

 فَجَر«
 الراوي عن ابن لهيعة ليس من العبادلة، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة[. ] اإليماء:# 
 

عن عطاٍء، عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن حلَف بسورٍة ِمن القرآِن فعليه بكلِّ آيٍة  -  5803
 ِمنها مينُي َصرٍب إْن فَجَر«. 

 في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[. ] # اإليماء:
 

هللا عليه وسلم: »َمن قاَل ألخيِه: هُلمَّ أقاِمْرَك هلمَّ أابِيْعَك، فإنَّ عليه   عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى -  5806
 مييناً يُكفُِّرها، فعَل أو مل يفعْل« 

 في إسناده هنا مسلمة بن علي وهو ضعيف[. ] # اإليماء:
 

 عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال َقوَد إال السالُح« -  5809
 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]

 

عن ابِن عمَر، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يدخُل اجلنَة ولُد ِزان، وال ولُدُه، وال   -  5811
 ولُد ولِدِه«
   ( وأعله بأبي إسرائيل المالئي.1564اخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 

 
 عن جماهٍد، عن أب هريرَة قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ال يدُخُل اجلنَة ولُد زانيٍة«.  -  5812

 # ضعيف ال يصح. 
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عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عجَّ حجٌر إىل هللِا عزَّ وجلَّ، فقاَل: إهلي وسيِّدي،   -  5813
 عبدتَُّك َكذا وَكذا ألَف سنٍة مث جعْلَتين يف ُأسِّ َكنيٍف، فقاَل: أَما َترضى أْن عدلُت بَك عن جمالِس الُقضاِة«

 : موضوع.(658الضعيفة ) # السلسلة
 

 عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »من كتَم شهادًة إذا ُدعَي إليها فهو كَمن شهَد ابلزوِر«  -  5814
 الحديث ضعيف[. ] # اإليماء:

 
، مث خلَّى  عن مهاِم بِن املُنبِه، عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم حبَس رجاًل يف هُتمٍة يف دٍم ثالثَة أايمٍ  -  5817

 عنه
 إسناده شديد الضعف مظلم جدًا[.] # اإليماء:

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »العجماُء ُجباٌر، واملعدُن ُجباٌر، والبئُر ُجباٌر، ويف الرِّكاُز  -  5818

 اخلمُس«.
وإنَّ انقًة آلِل الرباِء بِن عازٍب َأفسدْت على قوٍم يف حواِئِطهم، فتقاَضوا إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقَضى رسوُل  

 صلى هللا عليه وسلم على أهِل احلوائِط حفُظ حواِئِطهم ابلنهاِر، وعلى أهِل املَواشي حفُظ َمواِشيهم ابلليِل، وذكَر حديثاً  هللاِ 
 فيه طوٌل  

 (: إسناده واه. 711)  # الروض البسام
 

 حلوًة مل يذْق َمرارَة يوِم القيامِة« عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أطعَم أخاُه لقمًة  -  5819 
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 

ا طَِعَم   -  5820 عن أب هريرَة قاَل: َدعا رجٌل ِمن األنصاِر ِمن أهِل قباَء النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، فانطَلْقنا َمعه، فلمَّ
قاَل: »احلمُد هلِل الذي يُطِعُم وال يُطَعُم، َمنَّ علينا فَهداان، وأطَعَمنا وَسقاان، وكلَّ بالٍء حسٍن   -أو قاَل: يديهِ -وغسَل يَده 

احلمُد هلِل غرَي ُمودٍَّع ربِّ وال ُمكافأ وال مكفوٍر وال ُمستغىن عنه، احلمُد هلِل الذي أطعَم ِمن الطعاِم، وَسقى ِمن   أَبالان،
الشراِب، وَكسى ِمن الُعرِي، وَهدى ِمن الضالِل، وبصََّر من الَعمى، وفضَّلين على كثرٍي ِمن خلِقه تفضياًل، احلمُد هلِل ربِّ  

 العاملنَي«
 حسن[.ماء: ]# اإلي
 

عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »األكُل ِبصبٍع واحدٍة أكُل الشيطاِن، وابإلثننِي أكُل اجلبابرِة،   -  5821
 وابلثالِث أكُل األنبياِء«. 

 : ضعيف.(2360الضعيفة ) # السلسلة
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عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أكَل ما سقَط عن املائدِة عاَش يف سعٍة، وُعويَف   -  5824

 ِمن احملِن يف ولِدِه وولِد ولِدِه، ويف جارِِه وجاِر جارِِه وُدويراِت جارِِه«.
 ومكحول لم يسمع من أبي هريرة شيئًا. هذا حديث شاذ، وإسحاق بن نجيح ضعيف جدًا،  :(731معجم ابن عساكر )# 
 

 عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ذاَك اأَلطيباِن: التمُر واللنُب«.  -  5826
فإن ( من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه قال: دخلت على رجل وهو يتمعج لبنًا بتمر فقال: ادن، 474/ 3هو عند أحمد )# اإليماء: 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: سماهما األطيبان 
 

عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه ُسئَل عن اجلراِد، فقاَل: »إنَّ مرمَي سأَلت هللَا عزَّ وجلَّ أْن   -  5827
 يُطعَمها حلماً ليَس فيه دٌم، فأطَعَمها اجلراَد« 

 إسناده تالف. # اإليماء: 
 

ي عمُر بُن اخلطاِب، مث  عن أب عمراَن اجلويّنِ قاَل: قاَل عمُر بُن عبد العزيز: أَلج -  5828 ِلدنَّ يف الشراِب كما فعَل جدِّ
  أمَر صاحَب َعَسِسِه وضمَّ إليه صاحَب خربِِه وقاَل هلما: ِإن وجدمُتا سكراانً فْأتياين به. قاَل: َفطافا ليَلتهما حَت انَتهيا إىل 

يبِة هَبيِّ املنظِر عليه ثياٌب حسنةٌ  :  بعِض األسواِق فإذا مها بشيٍخ حسِن الشَّ  متلوٌث يف أَثواِبه سكرًا وهو يَتغىنَّ
 َسقوين وقَالوا ال تُ َغنِّ ولو َسقوا ... جباَل حننٍي ما َسقوين لغنَّتِ 

 
يبِة احلسنِة ِمن مثِل هذه احلاِل! فقاَل: ارفُقا ب، فإنَّ إخواانً    فحرَّكاه َِبرُجِلهما وقاال له: اي شيُخ، أَما َتستحي هلذه الشَّ

ا عمَل الشراُب يفَّ َأخَرجوين، فإْن رأيُتما َأن تعُفَوا عينِّ فافَعال، فقاَل صاحُب  َأحداَث اأَلسنانِ  شربُت عنَدهم ليَليت هذه، فلمَّ
 ئٌب. الَعسِس لصاحِب اخلرِب: اكُتْم عليَّ َأمَره حَت ُأطِلَقه، قاَل: قد فعلُت، قاَل: انصرْف اي شيُخ وال تُعْد، فقاَل: نَعم، وأان ات

ا كاَن  : فلمَّ  يف الليلِة الثانيِة طافَا حَت انَتهيا إىل املوضِع فإذا مها ابلشيِخ على مثِل حالِتِه يف املرِة اأُلوىل وهو يَتغىنَّ
ا هيَج البال ... حنَي غض السفرجال   إمنَّ

 فَرماين وقاَل يل ... ُكن بعيينَّ ُمبتال
 ولقْد قاَم حلظه ... يل على القلِب ابلِقلى 

 
ما وقاال له: اي شيُخ، أيَن التوبُة ِمنَك! فقاَل: ارفُقا ب وامَسعا ِمين، إنَّ ِإخواين الذيَن ذكرهُتم لكم البارحَة َغدوا فحرَّكاه َِبرُجِله

  عليَّ الليلَة يف يوِمهم هذا وحَلفوا يل أنَّه َمَت ما عمَل الشراُب ِمين مل خُيرجوين، فعمَل يفَّ وفيهم، فخرجُت وهم ال يَعلموَن،
ما َأن َتزيدا يف العفِو فافَعال، فقاَل صاحُب الَعسِس لصاحِب اخلرِب: اكُتْم عليَّ َأمَره حَت ُأطِلَقه، قاَل: َقد فعلُت،  فإْن رأيتُ 

 قاَل: انصرْف اي شيُخ، فانصرَف الشيُخ. 
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 :  َفطافا يف الليلِة الثالثِة حَت انَتهيا إىل املوضِع فإذا مها ابلشيِخ على مثِل تلَك احلالِة يَتغىنَّ
 ارَض عينِّ فطاملَا قد َسخطتا ... أنَت ما زلَت جافياً ُمذ عرفتا 

 أنَت ما زلَت جافياً ال َوصوال ... َبل هبذا َفدتَك نَفسي ألفتا 
 َما كذا يَفعُل الكراُم بَنو الناِس ... َِبحباهِبم فلْم كنَت أنتا 

 
 أخطأمُتا قَاال: كيَف؟ قاَل: حدثين حممُد بُن َعمرو، عن أب سلمَة  قاَل: فحرَّكاُه َِبرُجلهما وقَاال له: هذه الثالثُة وال عفَو، قالَ 

بِن عبد الرمحن، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن شرَب اخلمَر مل تُقبْل له صالٌة َأربعنَي ليلًة،  
ٌة َأربعنَي ليلًة، فإْن اتَب اتَب هللاُ عليِه، فإْن شرهَبا الثالثَة مل تُقبْل له  فإْن اتَب اتَب هللاُ عليِه، فإْن شرهَبا الثانيَة مل تُقبْل له صال

فإْن شرهَبا الرابعَة مل تُقبْل له صالٌة َأربعنَي ليلًة، مث إْن اتَب مل يَتب هللاُ عليه، وكاَن  صالٌة َأربعنَي ليلًة، فإْن اتَب اتَب هللاُ عليه، 
 طينِة اخلَباِل«، فقاَل عمُر بُن اخلطاِب: وما طينُة اخلَباِل؟ قاَل: »ُعصارُة َأهِل الناِر يف الناِر«.  حقَّاً على هللِا َأن َيسقَيه ِمن 

  والَعفُو يف الثالثِة واجٌب، ويف الرابعِة غرُي واجٍب، فقاَل صاحُب الَعسِس لصاحِب اخلرِب: هي حمنٌة اكُتْمها عليَّ حَت ُأطِلَقه،
 .قاَل: َقد فعلُت، قاَل: انصرفْ 

 : ا كاَن يف الرابعِة طافَا حَت انَتهيا إىل املوضِع، فإذا مُها ابلشيِخ على مثِل تلَك احلاِل وهو يَتغىنَّ  فلمَّ
َل الثَقلُ   َقد كنُت أَبكي وما حنَّْت هلم إبُل ... َفما َأقوُل إذا ما محُِّ
اعنَي ُمشتغلُ   كأنَّين بَك نضو ال حراَك له ... ُتدعى وأنَت عن الدَّ

 بوَك ِبَيديهم هناَك وَقد ... ساَرْت َِبمجاِلَك املهريِة الذللُ فقلَّ 
 َحَت إذا اسَتيَأسوا ِمن َأن جُتيَبهُم ... عضُّوا عليَك وقَالوا َقد َقضى الرجلُ 

 
 .فحرَّكاه َِبرُجَلهما وقاال له: هذه الرابعُة فال َعفو، قاَل: وهللِا ما َأسأُلكما عفوًا بعَدها فاْفعال ما َبدا لكما

جَد ِمنه  قاَل: فَحمالُه فَأوقفاُه حبضرِة عمَر بِن عبد العزيز وقصَّا عليِه قصََّته ِمن أوهِلا إىل آِخرِها، فَأمَر عمُر ابسِتْنكاِهه، فو 
ا فرَغ قاَل له عمرُ  ا كاَن الغُد أقاَم عليه احلَدَّ فَجَلَده مَثاننَي جلدًة، فلمَّ : انصْف ِمن نفِسَك رائحًة فَأمَر حببِسِه حَت َأفاَق، فلمَّ

قاَل:  وال تَ ُعْد، قاَل: اي َأمرَي املؤمننَي قد ظََلمتين، قاَل: وكيَف؟ قاَل: إيّنِ عبٌد وقد َحَددتين حدَّ اأَلحراِر، فاغَتمَّ عمُر و 
ا رَأى اهتماَم عمَر تشدَّ  َك حدَّ العبيِد! فلمَّ َد عليه قاَل: ال َيسؤَك هللاُ َأخطْأَت َعلينا وعلى نفِسَك، َأال أخرَبْتنا أنَّك عبٌد فنحدَّ

وكاَن قليَل    -اي َأمرَي املؤمننَي، يكوُن يل بقيُة هذا احلَدِّ َسلفاً عنَدَك لعلِّي ُأرفُع إليَك مرًة ُأخرى، فضِحَك عمُر حَت اسَتلقى 
ِه وفهِمِه وأدِبِه فامِحال أمَره  َعَسِسِه وصاِحَب خربِِه: إذا رأيُتما مثَل هذا الشيِخ يف َهيبِتِه وحلمِ  وقاَل لصاحبِ  -الضحِك 

بهِة،   على الشُّ
بهاِت«.   فإنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اْدَرؤوا احلُدوَد ابلشُّ

 .(344/ 7( وقال: قال شيخنا: وفي سنده من ال يعرف نقاًل عن اإلرواء ) 46المقاصد الحسنة )# اإليماء:  
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عن أب هريرَة رضي هللا عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ثالثٌة ال يُكلُمهم هللاُ يوَم القيامِة وال   -  5830
لُة«.   يُزكِّيهم وهلم عذاٌب أليٌم: العاقُّ لوالديِه، واملُدمُن اخلمَر، واملرتجِّ

 حسن غريب[.  ] # اإليماء:
 

نيا مل يُكَس يف اآلخرِة، وَمن   عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسول  -  5831 هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن لبَس احلريَر يف الدُّ
نيا مل َيشرهْبا يف اآلخرِة، وَمن َشرب يف آنيِة الذهِب والفضِة مل يشرْب هبما يف اآلخرِة«. مث قاَل رسوُل هللاِ    شرَب اخلمَر يف الدُّ

 ُب أهِل اجلنِة، وآنيُة أهِل اجلنِة« صلى هللا عليه وسلم: »لباُس أهِل اجلنِة، وشرا
 (. 384أورده األلباني في الصحيحة )# اإليماء:  

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كاَن يؤمُن ابهلِل واليوِم اآلخِر فال يقعْد على مائدٍة   -  5832

 ُيشرُب عليها اخلمُر«. 
 # إسناده ضعيف منقطع. 

 
ائفٌة ِمن أُميت اخلمَر  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َتذهُب األايُم حَت َتشرَب ط -  5833

 ُيسموهَنا بغرِي امِسها« 
 بن قدوس ضعيف[.  معبد السال]  # اإليماء:

 
عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه، أنَّه رَأى رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يشرُب ِمن هذا البئِر قائماً، وأومَأ بيِدِه إىل   -  5834

 زمزَم يف قصةٍ 
 (. 80/ 5صحيح، ولكن إسناد المصنف ضعيف[. وانظر نحوه في المجمع )]  # اإليماء:

 

 عليه وسلم بُديَل بَن ورقاَء اخلُزاعيَّ على مجل[ أورَق يُنادي يف  عن أب هريرَة قاَل: بعَث رسوُل هللِا صلى هللا -  5835
 ُحجاِج ِمىن: »أال إنَّ الزكاَة ِمن الَّلبَِّة، أال وال تُعِجلوا األنفَس حَت َتزهَق، وأايُم ِمىن أايُم أكٍل وشرٍب وِبعاٍل«

 (: هذا إسناد هالك. 2541قال األلباني في اإلرواء )# اإليماء: 
 

عن أب هريرَة قاَل: نظَر رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إىل محاٍر َموسوٍم يف وجِهِه، فقاَل: »َأمل أَنَه عن هذا؟ لعَن   -  5836
 هللاُ فاعَلُه«
 قال الذهبي: سيف وهاه ابن حبان. # اإليماء: 

 
 عن أب هريرَة قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأن خُيصى كلُّ ذي نسٍل ِمن البهائِم.  -  5837

 إسناده شديد الضعف[. # اإليماء: ]
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َتها أم أخطْأهَتا«.  -  5838  عن أب هريرَة قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كفاَك احليَة ضربًة ابلسوِط، أصب ْ
 (. 676حسن األلباني إسناده في الصحيحة )# اإليماء: 

 
ما   -  5839 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اقُتلوا احلياِت، وعليُكم بذي الطُّفتنِي واألَبرِت، فإهنَّ

 يَلتمساِن البصَر وُيسِقطاِن احلََبَل«.
ما يَقت الِن الولَد وُيسِقطاِن احلََبَل، وَمن  ويف روايٍة: أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم أمَر بقتِل ذي الطُّفيتنِي واألَبرَت، فإهنَّ

 ترَكهما خشيَة أثِرمها فليَس ِمين 
 صحيح[. # اإليماء: ] 

 

عن حممِد بِن سرييَن، أظنُّه عن أب هريرَة قاَل: لدَغت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم عقرٌب، فقاَل: »ما هلا لَعَنها   -  5840
 هللاُ، لو كانْت اتركًة أحدًا ترَكت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم« 

 حسن لغيره[. ] # اإليماء:
 

يه وسلم: إنَّه كاَن َيذبُح يف رجٍب ذابئَح فنأُكُلها ونُطعُم َمن جاَءان، عن أب هريرَة أنَّه قاَل لرسوِل هللِا صلى هللا عل -  5842
 فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال ِبَس بذلَك«. 

 قاَل: قاَل وكيٌع: ال أَدُعها أبدًا.
 . هريرة هو عند النسائي وأحمد من طريق أبي عوانة ولكن من مسند أبي رزين ليس فيه أبو# اإليماء: 

 

 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َتداَوو، فإنَّ الذي أنزَل الداَء أنزَل الدواَء«  -  5843
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا مرَض العبُد بعَث هللاُ إليه مَلكنِي، فيقوُل انظُروا:  -  5844

 توفيُتُه َأن ماذا ]يقوُل[ لُعوَّاِدِه، فإْن هو إذا دَخلوا عليه محَد هللَا عزَّ وجلَّ رَفعا ذلَك إىل هللِا وهو أعلُم فيقوُل: ِلعبدي إْن َأان 
 ُأدِخَله اجلنَة، وإْن َأان شفيُتُه َأن أُبدَله حلماً خريًا ِمن حلِمِه، ودماً خريًا ِمن دِمِه، وَأن ُأكفَر عنه سيئاتِِه« 

/ 1)  (، والصحيحة292/ 4علي بن محمد الزيادي تفرد بهذا الحديث، وأشار الدارقطني في الغرائب إلى لينه، انظر اللسان )# اإليماء: 
552.) 
 

وصياُحُه هتليُلُه، ونَفُسه عبادتُُه،   ن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أَننُي املريِض تسبيُحُه،ع -  5845
 وتقلُُّبه كاملقاِتِل يف سبيِل هللِا عزَّ وجلَّ«

 كذاب، وفي اإلسناد من لم أعرفه. حبيب بن المغيرة لم يوثقه غير ابن حبان، والقاسم بن إبراهيم إن كان الملطي فهو # اإليماء: 
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عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »مُحّى يوٍم كفارُة سنٍة، ومُحّى يَومنِي كفارُة َسنتنِي، ومُحّى ثالثِة   -  5846
 أايٍم كفارُة ثالِث ِسننَي« 

 : موضوع.(6143الضعيفة ) # السلسلة
 

قِم حَت   -  5847 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ لَيبتلي عبَده املؤمَن ابلسَّ
 خُيفَف عنه كلَّ ذنٍب« 

قلت: وصححه الحاكم من وجه آخر عن عمرو، وحسنه األلباني في   (: سليمان هو الشاذكوني متروك متهم.475)  # الروض البسام
 (. 3393ة )الصحيح

 

 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لو قلُت أنَّ شيئاً يسبُق القَدَر لقلُت العني«.  -  5851
 .عبيد هللا بن أبي زياد ليس بالقوي، وقد اختلف في إسناد هذا الحديث كما تقدم في مسند ابن عمر# اإليماء: 

 
عن أب هريرَة قاَل: نظَر رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إىل رجٍل يف إصبِعِه خاٌُت ِمن ذهٍب، فقاَل: »أمل أَْنَه عن   -  5853

 هذا! لعَن هللاُ الِبَسُه«. 
 ويف روايِة ابِن بشراَن: أَبصَر النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يف إصبِع رجٍل خاَُت ذهٍب .. 

 وهاه ابن حبان. سيف بن مسكين # اإليماء: 
 

عن أب هريرَة قاَل: دخَل على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم جَموسيٌّ قد حلَق حليَته وَأعفى شارِبَه، فقاَل رسوُل   -  5854
  هللِا صلى هللا عليه وسلم: »وََيَك، َمن أمَرَك هبذا؟« قاَل: أَمَرين به ِكسرى، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لكينِّ 

 أَمَرين ربِّ عزَّ وجلَّ َأن ُأعفَي حلَييت، وَأن ُأحفَي شاِرب«. 
 عصمة بن محمد متروك كذبه ابن معين. # اإليماء: 

 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن شاَب شيبًة يف سبيِل هللِا كانت له نورًا يوَم  -  5855
 القيامِة«.

 # صحيح من حديث أبي هريرة. 
 

 عن أب هريرَة قاَل: رأيُت على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قَلنسوًة مُخاسيًة طويلًة.  -  5856
 قتادة الحراني متروك. أبو# اإليماء: 

 

عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم رَأى على بعِض بيوِت أهِلِه ِسرتًا فيه صليٌب، فَأَمر فُقضَب، وقاَل   -  5858
 فيه قواًل شديدًا َأهاُب َأن أقوَله.

 . ( في جملة أحاديث وقال: ال يتابع عليها299/ 5بن سليمان )  دعبد الواحذكره ابن عدي في ترجمة # اإليماء: 
 



589 

 

عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِبرُّ الوالديِن يزيُد يف العمِر، والكذُب   -  5860
اٌء انفٌذ، وقضاٌء حُمدٌث، ولألنبياِء على العلماِء  يُنقُص الرزَق، والدعاُء يردُّ الَقضاَء، وهلِل عزَّ وجلَّ يف خلِقِه قضاءاِن: قض

 فضُل َدرجتنِي، وللعلماِء على الشهداِء فضُل درجٍة«. 
 وروايُة أب الشيِخ خمتصرٌة إىل قوِلِه: »والدعاُء يردُّ البالَء«. 

 : موضوع.(1429الضعيفة ) # السلسلة
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َقضى َديَن والديِه بعَد موهِتما أو َوفَّ نذَرمها ومل   -  5861
هبما   َيستسبَّ هلما فقد برَّمها وإْن كاَن عاقاً هلما، وَمن مل يقِض َديَنهما ومل يُوفِّ نذَرمها واسَتسبَّ هلما فقد عقَّهما وإْن كانَ 

 يف حياهِتما«. ابرًَّا 
 (: منكر.6353الضعيفة ) # السلسلة 
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »برُّوا آابءَكم يربّكم أبناؤُكم، وِعفُّوا عن نساِء الناِس   -  5862
 مل يقبْل ذلَك ِمنه مل يرْد على حوِضي«. يِعفَّ نساؤُكم، وَمن أاتُه أخوُه ُمعتذرًا فليقبْل ِمنه ذلَك حقاً كاَن أو ابطاًل، فإْن 

 (. 2043سويد أبو حاتم سيئ الحفظ، والحسن مدلس وقد عنعن. وانظر الضعيفة )# اإليماء: 
 

عن أب هريرَة قاَل: جاَء رجٌل إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي رسوَل هللِا، ُدلَّين على عمٍل إذا َأخذُت به   -  5863
، فقاَل: »ال تغضْب«.   دخلُت اجلنَة وال ُتكِثْر عليَّ

ُكن حُمسنًا«، قاَل: وكيَف أعلُم أيّنِ  وأاتُه رجٌل آخُر فقاَل: اي نيبَّ هللِا، ُدلَّين على عمٍل إذا عملُته دخلُت اجلنَة، قاَل: »
 حُمسٌن؟ فقاَل: »تسأُل جرياَنَك، فإْن قَالوا: إنََّك حُمسٌن، فإنَّك حُمسٌن، وإْن قَالوا: إنَّك ُمسيٌء، فأنَت ُمسيٌء«. 

 صحيح[.  ]  # اإليماء:
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لو أنَّ َعبديِن حتاابَّ يف هللِا أحُدمها يف املشرِق واآلخُر   -  5864
 يف املغرِب مجَع هللاُ بيَنهما يوَم القيامِة، ويقوُل: هذا الذي ُكنَت حُتبُّه«. 

 ضعيف[. # اإليماء: ] 
 

أو قاَل:   - قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ عن مينِي الرمحِن .. عن بشِر بِن هَنيٍك، عن أب هريرةَ  -  5866
َعليها رجاٌل لَيسوا ِبنبياَء وال ُشهداَء، يَغِبطُهم األنبياُء والشهداُء مبكاهِنم«، قيَل: وَمن هم اي رسوَل هللِا؟ قاَل:   -كراسي 

 »املُتحابنَي يف هللِا«. 
 ( مختصرًا وقال: رواه البزار وفيه من لم أعرفهم. 277/ 10المجمع ) # اإليماء: 

 
عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما توادَّ اثناِن يف هللِا ويف اإلسالِم فُيفَسُد بيَنهما إال ِمن   -  5868



590 

 

 ذنٍب َُيِدثُه أحُدمها«. 
 . .. وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح.(: هذا إسناد منقطع ضعيف 231/ 2قال األلباني في الصحيحة )# اإليماء: 

 
 عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم حنَوه. -  5869

كوا حبلِف   ولفُظ احلديِث الذي قبَله: عن الزُّهريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال حلَف يف اإلسالِم ومتسَّ
 اجلاهليِة«. 
 . منكر[] # اإليماء:

 
 عن طاوٍس، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »زُْر ِغباً َتزدْد ُحبًا«.  -  5871

 ( وقال: ليس بمحفوظ من حديث ابن جريج192/ 4أخرجه العقيلي في ترجمة منصور بن إسماعيل )# اإليماء: 
  

عن حفِص بِن أب الدغيِش قاَل: قلُت لعبِدالرزاِق: هل أدركَت مهاَم بَن منبٍه؟ قاَل: نَعم، أدركُته شيخاً كبريًا،   -  5872
قاَل: قلُت له: هل مسعَت ِمنه شيئاً؟ قاَل: نَعم، مسعُته َيدُث عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »زُْر  

 ِغباً َتزدْد ُحبًا«. 
 (: صحيح.3568# صحيح الجامع )

 
عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا تَبارَك وَتعاىل خلَق خلقاً حلوائِج الناِس، يفزُع   -  5873

 الناُس إليهم يف حواِئِجهم، أولئَك اآلِمنوَن ِمن عذاِب هللِا يوَم القيامِة«.
 [. اسناده واه جدا# اإليماء: ]

 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أفضُل املؤمننَي إمياانً أحسُنهم ُخلقاً، وخيارُكم خيارُكم   -  5879
 لنسائِهم، وأان خرٌي أَلهلي«. 

 .هو عند أبي داود والترمذي من طريق محمد بن عمرو دون قوله في آخره: وأنا خير ألهلي# اإليماء: 
 

ب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا َيبُّ احلَييَّ احلليَم العفيَف املُتعفَف، ويكرُه  عن أ -  5880
 الفاحَش املُتفحَش البذيء اللساِن املُلحَف«. 

 . في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[] # اإليماء:
 

 عن أب هريرَة قاَل: أَتعرِفوَن أهَل اجلنِة؟ قَالوا: َمن هم اي أاب هريرَة؟ قاَل: كلُّ هنٍي لنٍي سهٍل قريٍب.  -  5882
 قاَل يونُس: وال أراُه إال رفَعه إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم. 

 . موسى بن زكريا متروك، والحسن لم يصرح بالسماع# اإليماء: 
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 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا َيبُّ السهَل القريَب«. -  5883
 ضعيف جدًا.  (: 3124الضعيفة ) # السلسلة

 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أراَد أن ُيشرَف هللاُ له الُبنياَن وَأن يَرفَع له   -  5885
ن ظلَمُه، وْليصْل َمن قطَعه، ولُيعِط َمن حرَمه، وْليحُلْم عن من جهَل عليه«. الدَّ   رجاِت يوَم القيامِة فلْيعُف عمَّ

 .إسناده واه[# اإليماء: ]
  

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أشدُّ األعماِل ثالثٌة: إنصاُف الناِس ِمن نفِسَك،   -  5886
 وُمواساُة اإلخواُن، وذكُر هللِا على كلِّ حاٍل«.

 . عثمان البري هو ابن مقسم متروك الحديث[]  # اإليماء:
 

هللا عليه وسلم: »ُبين اإلسالُم على مخٍس: التواضُع عنَد الدولِة، والعفُو  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى  -  5887
 عنَد القدرِة، والسخاوُة مع القلِة، والعطيُة بغرِي ِمنٍَّة، والنصيحُة للعامِة«. 

 . الطبراني بخبر باطلوقال في الميزان: عن يعرف. الوفاء ال  المظفر: الحديث في نهاية الشذوذ والغرابة، وأبو قال أبو# اإليماء: 
 

عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا لَيضُع رمحَته على كلِّ رحيٍم«، قَالوا: اي رسوَل   -  5888
 هللِا ُكلنا يرحُم نفَسه، قاَل: »ليَس برمحِة أحدِكم نفَسه حَت يرحَم الناَس«.

 ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[. في كلثوم كالم وهو # اإليماء: ]
 

 عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ُأوحَي إيلَّ َأن َتواَضعوا، وال يَبغي بعُضكم على بعٍض«. -  5891
 في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[. ] # اإليماء:

 

ى هللا عليه وسلم قاَل: »ثالٌث ِمن أمِر اجلاهليِة: النياحُة، وتربُؤ امرٍئ من أَبيه،  عن أب هريرَة، عن النيبِّ صل -  5892
 وفخُره على الناِس«. 

 . في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[] # اإليماء:
 

كينُة َمغنٌم، وترُكها َمغرٌم« -  5894  .عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »السَّ
عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الصوُم يل وَأان َأجزي به، والسكينُة َمْغَنٌم مرسال ( عن أب صاحل 90فوائد املطرز ) ويف

 خال الصوَم، فإنه يل وأان َأْجزي به«.  ِمْن عمِل ابِن آدَم شيٌء إال وهو ُيضاعُف ما وترُكها َمْغَرٌم، والصوُم ُجنٌَّة، وليس
 ضعيف جدًا.  (: 3732الضعيفة ) # السلسلة
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، واحلسُد،   -  5895 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يف املؤمن ثالُث خصاٍل: الطريُة، والظنُّ
 فَمخرُجه ِمن الطريِة َأن ال يَرجَع، وخمرُجه من الظنِّ َأن ال َُيقَق، وخمرُجه ِمن احلسِد َأن ال يَبغي«.

 : ضعيف.(4019الضعيفة ) # السلسلة
 

عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا َحسدُُت فال تَبغوا، وإذا ظَننُتم فال حُتقوا، وإذا   -  5896
لوا«  .َتطريُُت فامُضوا، وعلى هللِا فتوكَّ

 ضعيف جدًا.  (: 2493الضعيفة ) # السلسلة
 

[ قاَل:  134عاىل: }َواْلَكاِظِمنَي اْلَغْيَظ{ ]آل عمران:  عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف قوِلِه ت -  5897
 .قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كظَم غيظاً وهو يقدُر على ِإنفاِذِه مألُه هللاُ أمناً وإميااًن«

 : ضعيف.(1912الضعيفة ) # السلسلة
 

 . عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا َأاتكم كرمُي قوٍم فَأكرِموُه« -  5898
  (: ابن206/ 3وقال األلباني في الصحيحة ) (.16  - 15/ 8رواه الطبراني في األوسط والبزار باختصار كما في المجمع )# اإليماء: 

 بطرقه وشواهده. لهيعة سيئ الحفظ ومن فوقه ثقات. ثم قواه 
 

 . عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َيُل ملسلٍم َأن يُروَِّع مسلمًا« -  5900
 ، يحيى وأبوه ضعيفان[. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أخَذ سهماً ِمن كنانِة أخيِه وهو مازٌح أو جادٌّ فهو   -  5901
 . سارٌق حَت يذكَره، وَمن أخَذ َعصا أخيِه مازحاً أو جادًا فهو سارٌق حَت يردَّها إليه«

 في إسناده مسلمة بن علي وهو متروك[. ] # اإليماء:
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رجٌل: اي رسوَل هللِا، ما َيلُّ للرجِل ِمن ماِل أخيِه؟ قاَل: »أيكُل حَت يشبَع إذا كاَن   -  5902
   .جائعاً، ويشرُب حَت يَروى«

   إسناده ضعيف. # اإليماء:
 

ا تدفُن الُغرََّة وُتظهُر الُعرََّة«  -  5903 كم وُمشارََّة الناِس، فإهنَّ  . عن أب هريرَة مسَع النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إايَّ
 مسهر.  (: الوليد كذبه دحيم وأبو1140)  # الروض البسام
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5904  -   ، عن أب هريرَة قاَل: سأَل رجٌل رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي رسوَل هللِا علِّمين كلماٍت وال ُتكثْر عليَّ

 . فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال تغضْب، فإنَّ يف الغضِب كلَّ شٍر«
 الطبراني[. لم أر فيما لدي من مراجع ترجمة لشيخ ]  # اإليماء:

 
 . عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا َغضبَت فاسكْت« -  5905

 (. 364/ 3وحسن األلباني إسناده في الصحيحة ) ....[شيخ المصنف لم أهتد إلى ترجمته ]  # اإليماء:
 

 . عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »التأيّنِ ِمن هللِا، والَعجلُة ِمن الشيطاِن« -  5907
 في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[. ] # اإليماء:

 
نيا جعَل هللاُ تعاىل له ِلساننِي   عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كاَن ذا ِلساننِي يف -  5909 الدُّ

 ِمن انٍر يوَم القيامِة«. 
نيا جعَل هللاُ له ِلساننِي يف الناِر«  . ويف روايِة متاٍم: »َمن كاَن ذا ِلساننِي يف الدُّ

 (: إسناده واه. 1119)  # الروض البسام 
 

عن سعيِد بِن املسيِب، عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال يَقوَلن أحدُكم: َخبثْت نَفسي،   -  5910
 . وليْقل: َلِقَسْت«

 إسناده ضعيف[.  ] # اإليماء:
 

 عن حممٍد، عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم مثَله.  -  5911
 . يَقوَلن أحدُكم َخبثْت نَفسي، ولكْن ليقْل: َلِقَس النفُس«ولفُظ احلديِث الذي قبَله: »ال  

 صحيح، وإسناده فيه ضعف[.  ]  # اإليماء:
 

عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »أَتدروَن ما النَّميمُة؟« قَالوا: هللاُ ورسولُه أعلُم، قاَل:   -  5914
 . »نقُل حديِث الناِس بعِضهم إىل بعٍض لُيفِسَد بيَنهم«

 في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[. ] # اإليماء:
 

هريرَة رضي هللاُ عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »كلُّ كذٍب مكتوٌب على صاحِبه ال حمالَة إال  عن أب  -  5915
 . ثالاثً: كذُب الرجِل بنَي الرَّجلنِي ُيصلُح بيَنهما، ورجٌل يَِعُد امرأتَه، ورجٌل يكذُب يف احلرِب، واحلرُب خدعٌة«

 ثابت عن جماعة من الصحابة[.. والحديث .إسناده ضعيف .# اإليماء: ]
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 عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »السرعُة يف املشِي ُتذهُب هباَء املؤمِن«.  -  5916

 .منكر جدا(: 55وقال األلباني في الضعيفة ) ضعيف جدًا، وال يصح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم[.]  # اإليماء:
 

 .عن أب هريرَة قاَل: لقد رأيُتنا َيكثُر َلغطُنا وِمراُؤان عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم -  5917
 ( بعمر بن أبي سلمة. 830/ 6وأعله األلباني في الصحيحة ) ( في حديث طويل.6487صححه ابن حبان )# اإليماء: 

 
م على أصحاِبِه وهم جلوٌس ِحلٌق ِحلٌق، فقاَل: »مايل  عن أب هريرَة قاَل: خرَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسل -  5918

 . َأراُكم ِعزين«
 . حاجب بن سليمان ومؤمل بن إسماعيل فيهما لين# اإليماء: 

 

عن أب هريرَة قاَل: رَأى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم رَجلنِي يَتعاطَياِن بيَنهما سيفاً مسلواًل، فقاَل: »أمل أَْنَه عن   -  5920
 . هذا! َلعَن هللاُ َمن فعَل هذا«

 ]في إسناده من هو متكلم فيه، وله شاهد من حديث أبي بكرة[. # اإليماء:
 

كم واملَلعنَة«، قَالوا: اي رسوَل هللِا وما املَلعنُة؟ قاَل:   -  5921 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إايَّ
   .»َأن تُلقوا َأذاكم على الطُّرقاِت«

 [.  إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

 . عن أب هريرَة قاَل: سابَ َقين النيبُّ صلى هللا عليه وسلم فسبْقُته -  5922
 علي بن زيد بن جدعان ضعيف. # اإليماء: 

 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لو يعلُم الناُس رمحَة هللِا للمساِفِر ألصبَح الناُس كلُّهم   -  5926
 . ابملساِفر َلرحيٌم«على ظهِر سفٍر، إنَّ هللَا 

 (384/ 5حديث ضعيف[. وانظر اإلرواء )] # اإليماء:
 

عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »الواحُد شيطاٌن، واالثناِن َشيطاانِن، والثالثُة  -  5927
 .رَكٌب«

   (: القاسم هو ابن عبد هللا العمري متروك رماه أحمد بالكذب.860)  # الروض البسام
 

عن أب هريرَة، أنَّه حلَق النيبَّ صلى هللا عليه وسلم سائُر َأصحاِبه ابلَكديِد، فَشكوا إليه املشَي واإلعياَء، وأشرَع   -  5929
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هِر«، قاَل: فخَرْجنا أمثاَل الظباِء ال جنُد شيئاً  ا َشكوا ذلَك رفَع زِماَمها وقاَل: »َأعِقبوا ابلسَّ   مما ُكنا جندُ انقَ َته ِمن احلوِض، فلمَّ
 . ِمن اإلعياءِ 

 (: إسناده تالف.863)  # الروض البسام
 

عن سعيِد بِن املسيِب، عن أب هريرَة قاَل: َلقيين رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فأخَذ بيدي، مث قاَل: »ما التَقى  -  5933
 املسلماِن فسلََّم أحُدمها على صاحِبِه إال مل يتفرَّقا حَت يُغفَر هلما«.

: عن سعيِد بِن املسيِب، أنَّه لقَيه أبو هريرَة فسلَّ  َم عليه فأخَذه بيِده، قاَل أبو هريرَة: َتدري مل أخذُت  ويف روايِة الشجريِّ
بيِدَك؟ قاَل: ال، قاَل: َلقيين رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فأخَذ بَيدي، مث قاَل: »ما التَقى ُمسلماِن فسلََّم أحُدمها على  

 صاحِبِه مث أخَذ بيِد اآلَخِر إال مل يتفرَّقا حَت يُغفَر هلما«. 
  .بن عمار تكلم فيه هشام# اإليماء: 

 
ا مؤمٍن لقَي مؤمناً   -  5934 عن احلسِن، عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أميُّ

َم يف وجِهِه مل يتفرَّقا إال عن مغفرٍة«  . فصافَحُه وتبسَّ
 مدلسان.بعض رواته لم أقف لهم على ترجمة[. وهشيم والحسن ] # اإليماء:

 
عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال يَنبغي ألحٍد أن يسجَد ألحٍد دوَن هللِا عزَّ وجلَّ، ولو   -  5935

 . كنُت آمرًا أحدًا َأن يسجَد لبشٍر دوَن هللِا عزَّ وجلَّ ألمرُت املرأَة أن تسجَد لزوِجها«
 بن موهب متروك.  عبيد هللايحيى بن  # اإليماء: 

 

فاألوىل َيستمعوَن، والثانيُة   عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »االستئذاُن ثالٌث، -  5936
 .َيستصلحوَن، والثالثُة أيَذنوَن أو يردُّوَن«

 ضعيف جدًا.  (: 2468الضعيفة ) # السلسلة
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »والذي نَفسي بيِدِه، ألْن أصرَب مع قوٍم َيْدعوَن هللَا عزَّ  -  5939
ِر حَت وجلَّ وَيذُكرونَه ِمن صالِة الَغداِة إىل طلوِع الشمِس أحبُّ إيلَّ ِمن عتِق أربِع حمرٍَّر ِمن ولِد إمساعيَل، أو ِمن صالِة العص

 . الشمُس أحبُّ إيلَّ ِمن عتِق مثِلهم«تغرَب 
 في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[. # اإليماء: ]

 
عن أب هريرَة رضي هللاُ تعاىل عنه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »هلِل مئُة اسٍم غرُي اسٍم، َمن َدعا هبا   -  5940

   .استجاَب هللاُ دعاَءه«
 اتهمه الدارقطني بوضع الحديث.# اإليماء: حصين بن مخارق 
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عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن ذا الذي َدعاين فلم ُأجْبُه، وسأََلين فلم ُأعِطِه،  -  5941

 .واستغَفَرين فلم َأغفْر له، وأان أرحُم الرامحنَي«
 . بن عجالن ذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف معبد السال# اإليماء: 

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا َدعا الرجُل ألخيِه بظهِر الغيِب قاَلت املالئكُة:   -  5943

 ولَك مثُلُه«. 
 حديث حديث حبان بن علي، وهو ضعيف. ( وأفاد أن الصواب عدم ذكر الثوري في إسناده، وأن ال1603)  # الروض البسام

 
عن أب هريرَة قاَل: كاَن آخُر ما َأوصاين به النيبُّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »استكِثْر ِمن الناِس ِمن دعاِء اخلرِي   -  5944

 . لَك، فإنَّ العبَد ال َيدري على لساِن َمن ُيستجاُب له أو يُرحُم، ولذلَك جعَل هللاُ عزَّ وجلَّ املسلمنَي شفعاَء بعُضهم لبعٍض«
 (. 2763باطل، قاله الذهبي في ترجمة علي بن عيسى، وأقره الحافظ في اللسان، واأللباني في الضعيفة )خبر # اإليماء: 

 
 

عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه يرفُع احلديَث إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن قاَل: ال إَله إال هللاُ   -  5945
ه، ال إلَه إال هللاُ ال شريَك له، ال إلَه إال هللاُ له امللُك وله احلمُد، ال إلَه إال هللاُ ال حوَل  وحَده وهللاُ أكرُب، ال إلَه إال هللاُ وحدَ 

ليلِة أو  وال قوَة إال ابهلِل، يعقُدهنَّ مخساً ِبصابِعِه، مث قاَل: َمن قاهلنَّ يف يوٍم وليلٍة أو شهٍر مث ماَت من ذلَك اليوِم أو تلَك ال
 نبُه«. ذلَك الشهِر ُغفَر له ذ

: »َمن قاَل يف يوٍم مئَة مرٍة: ال إلَه إال هللاُ وهللاُ أكرُب .. «.   ويف روايِة اإلمساعيليِّ
 ( 5659إسحاق اختلط بأخرة، وانظر رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه المتقدمة ) أبو# اإليماء: 

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خرُي الكالِم أربٌع ال يضرَُّك ِبيِّهم بدأَت: سبحاَن هللِا،   -  5947

 واحلمُد هلِل، وال إلَه إال هللاُ، وهللاُ أكرُب«.
 ليه وسلم ( من طريق األعمش، عن أبي صالح، عن بعض أصحاب النبي صلى هللا ع36/ 4هو عند أحمد )# اإليماء: 

 
عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا اختاَر لكم أفضَل الكالِم ليَس ِمن القرآِن،   -  5948

 . وهي ِمن القرآِن: ال إَله إال هللاُ، وهللاُ أكرُب، وسبحاَن هللِا، واحلمُد هلِل ربِّ العاملنَي، وال حوَل وال قوَة إال ابهلِل«
 في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[. يماء: ]# اإل

 
عن أب هريرَة قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »سبحاَن هللِا نصُف امليزاِن، واحلمُد هلِل ملُء   -  5951

ا«.   امليزاِن، وهللاُ أكرُب ملُء السمواِت واألرِض، وال إلَه إال هللاُ ليَس دوهَنا ِسرٌت وال ِحجاٌب حَت َُتلَص إىل رهبِّ
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 اد بن أنعم ضعيف.عبد الرحمن بن زي # اإليماء: 
 

عن أب هريرَة قاَل: مسعْت ُأذانَي وإال فُصمتا رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو يقوُل: »َمن قاَل: سبحاَن هللِا  -  5952
 وحبمِدِه، ِمن غرِي عجٍب وال فزٍع َكتَب هللاُ له ألفي حسنٍة«. 

 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا جئَت ابَب ُحجرِتَك فاذُكر هللَا تعاىل يرجْع قريُنَك،   -  5954
 وإذا دخلَت بيَتَك فاذُكر هللَا خيرْج ساِكُنه، وإذا ُقرَب طعاُمكم فاذُكروا هللَا ال ُيشارِكوكم يف طعاِمكم«.

 أحدُكم فلَيذُكر هللَا ال يَناموا على فراِشكم«. قاَل: وحسبُته قاَل: »وإذا اضطجَع 
 ( عن معمر، عن حرام بن عثمان، عن ابن جابر، عن جابر مرفوعاً 19561) قعبد الرزاهو في مصنف  # اإليماء: 

 
 

عن أب هريرَة قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا سافَر وأراَد أن ينزَل قريًة عدَل إليها، وقاَل: »هللاُ   -  5957
 . لينا«أكرُب هللاُ أكرُب هللاُ أكرُب«، ثالاثً، »اللهمَّ ارزْقنا خريَها، واصرْف عنَّا وابَءها، وحبِّبنا إىل َصاحلي أهِلها، وحبِّبهم إ

 إسناده ضعيف. : # اإليماء
 

عن أب هريرَة قاَل: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا ُأيت بباكورِة الفاكهِة وضَعها على َعينيِه مث على   -  5958
 . َشفتيِه، مث قاَل: »اللهمَّ كما أريَتنا أوَله فأِران آخَره«، مث يُعطيِه َمن يكوُن عنَده ِمن الصبيانِ 

 ضعيف الحديث جدًا[.  هذا إسناد واه، عبد الرحمن العذري # اإليماء: ]
 

عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن اشرَتى خادماً فلَيضْع يَده على انصيِتِه مث يقوُل: اللهمَّ   -  5959
فليضْع يَده على  إيّنِ أسأُلَك ِمن خريِِه وخرِي ما َجبلَته عليِه، وأعوُذ بَك ِمن شّرِه وشرِّ ما َجبلَته عليِه، وإذا اشرَتى دابًة 

ا اشرَتى  انصيِتها مث يقوُل: اللهمَّ إيّنِ أسأُلَك ِمن خريِها وخرِي ما جبلَتها عليِه، وأعوُذ بَك ِمن شّرِها وشرِّ ما َجبلَتها عليه، وإذ
عوُذ بَك ِمن شّرِه وشرِّ ما  بعريًا فلَيضْع يَده على ِذروِة سناِمه مث يقوُل: اللهمَّ إيّنِ أسأُلَك ِمن خريِه وخرِي ما َجبلَته عليِه، وأ

 . َجبلَته عليِه«
 ( مختصرًا. 140/ 10(، والمجمع )6233/ 6978وهو في اإلتحاف ) إسناده ضعيف، والحديث حسن[.# اإليماء: ]

 
ِر  عن أب هريرَة أنَّه مسَعه يقوُل: قاَم فينا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف مثِل هذا اليوِم يف مثِل هذا الشه -  5960

نيا واآلخرِة«  . فقاَل: »أيُّها الناُس، َسلوا هللَا العافيَة يف الدُّ
 ضعيف[.   زعبد العزيسويد بن  # اإليماء: ] 
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رَت ربَّنا  -  5961 يَت، وقدَّ عواِت: »خلقَت ربَّنا فسوَّ عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن َيدعو هبذه الدَّ
فهديَت، وعلى عرِشَك استويَت، وَأَمتَّ وَأحييَت، وَأطعمَت وَأسقيَت، وَأسقمَت وَأدويَت، ومحلَت يف بَرَك وحبرَك، وعلى  

وابَِّك وأنعاِمَك، فلَك احلمُد على ما َقضيَت، اللهمَّ اجعْل يل عنَدَك قربًة، واجعْل يل عندَك وسيلًة،  ُملكَك احتويَت وعلى د
واجعْل يل عندَك وليجًة، واجعْل يل عندَك زُلفى وُحسَن مآٍب، واجَعْلين ممن خياُف مقاَمَك وخياُف وعيَدَك، ومِمن يَرجو لقاَءَك 

 ليَك توبًة َنصوحاً، وأسأُلَك عماًل ُمتقباًل، وعماًل جنيحاً، وسعياً مشكورًا، وجتارًة ال تبوُر«. ويَرجو أايمَك، واجعْلين أتوُب إ 
رَت ربَّنا فهديَت، وعلى عرِشَك   وروايُة الذهيبِّ خمتصرٌة: أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن َيدعو: »خلقَت وقدَّ

 .استويَت، وَأَمتَّ وَأحييَت، وأنعمَت وسبغَت«
 (: إسناده تالف. 1612)  # الروض البسام

 
عن أب هريرَة قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َيدعو فيقوُل: »اللهمَّ إنََّك سأْلَتنا ِمن أنفِسنا ما ال مَنلُكه  -  5962

 . إال ِبَك، اللهمَّ فأعِطنا ِمنها ما يُرضيَك َعنا«
 (: إسناده تالف.  1611)  # الروض البسام

 
ى هللا عليه وسلم: »ما ِمن عبٍد يستجرُي ابهلِل عزَّ وجلَّ ِمن الناِر سبعاً إال  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صل -  5964

 . أجارُه هللاُ ِمنها«
ف# اإليماء:   .يونس بن خباب ضعِّّ

 
 . عن أب هريرَة قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يُكثُر َأن يقوَل: »ال َتكْلين إىل نَفسي َطرفَة عنٍي« -  5965

 أبو جعفر الرازي صدوق سيئ الحفظ، وفيه أبو موسى الكندي لم أجده[.# اإليماء: ]
 

ذوا ابهلِل عزَّ  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال تُسبو  -  5967 ا الشيطاَن فإنَّه يَتغيَُّظ، ولكْن تعوَّ
 . وجلَّ ِمن شّرِه«
 (. 2422(: إسناده صحيح. وصححه األلباني في الصحيحة )1137)  # الروض البسام

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يَتمننيَّ َأحدُكم املوَت لضرٍّ نزَل به«، ولكْن ليقْل:   -  5968

 . »اللهمَّ َأحيين ِإن كاَنت احلياُة خريًا يل، وتوفَّين ِإذا كاَنت الوفاُة خريًا يل«
 إسناده ضعيف، وهو منكر من حديث الزهري[. # اإليماء: ]

 
 . عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن نسَي الصالَة عليَّ َخطَئ َطريَق اجلنِة« -  5969

 (.2337حسن األلباني إسناده في الصحيحة )# اإليماء: 
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ٍد وعلى آِل حممٍد كما عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل: اللهمَّ صلِّ على حمم -  5972

 . َترمحَت على إبراهيَم وآِل إبراهيَم، شهدُت له يوَم القيامِة بشهادٍة، وشفعُت له شفاعًة«
 لم يوثقه غير ابن حبان. نعبد الرحمسعيد بن # اإليماء: 

 

عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صلَّى عليَّ عنَد َقربي وُكَِّل هبا َمَلٌك   -  5973
 . يُبلِّغين، وُكفَي أمَر ُدنياُه وآخرتِِه، وكنُت له يوَم القيامِة شفيعاً أو شهيدًا«

   إسناده متروك، والحديث ال يصح[.] # اإليماء:
 

أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن صلَّى عنَد َقربي مسعُته، وَمن صلَّى عليَّ انئياً ِمنه   عن -  5974
 أُبِلْغُته«. 

 : موضوع.(302الضعيفة ) # السلسلة
 

عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا كاَن يوُم اخلميِس بعَث هللاُ عزَّ وجلَّ مالئكَته َمعهم   -  5975
 . صحٌف ِمن فضٍة وأقالٌم ِمن ذهٍب، َيكتبوَن يوَم اخلميِس وليلَة اجلمعِة أكثَر الناِس صالًة على حممٍد صلى هللا عليه وسلم«

 موضوع. :(2668الضعيفة ) # السلسلة
 

هريرَة: َقدماَك هااتِن َصغرياتِن، فإِن استطعَت َأن حتوَز هلما مقاماً عنَد حوِض حممٍد   عن الفرزدِق قاَل: قاَل يل أبو  -  5979
صلى هللا عليه وسلم فافعْل، فإيّنِ مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ ابَب التوبِة مفتوٌح حَت يُغرِغَر العبُد  

 نفِسِه«. ب
 

 . عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ابُب التوبِة مفتوٌح حَت تطلَع الشمُس من مغرهِبا« -  5980
 (: الحسن وشيخه لم أظفر بترجمة لهما. 1694)  # الروض البسام

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ ألفرُح بتوبِة عبِدِه املؤمِن ِمن الضالِّ   -  5981

وبقاِع   الواجِد، وِمن الضاِمِن الوارِد، وِمن العقيِم الوالِد، فَمن اتَب إىل هللِا عزَّ وجلَّ توبًة نصوحاً أَنسى هللاُ َتعاىل حاِفظيهِ 
 . َرضيِه َخطاايُه وذنوبَه، أو قاَل: ذنوبَه وَخطاايُه«أَ 

 إسناده ضعيف لعنعنة بقية، وفيه نكارة[. # اإليماء: ]
 

عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »ليَس صغرٌي بصغرٍي مع اإلصراِر، وليسْت كبريٌة بكبريٍة   -  5983
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 .كتاِبِه يوَم القيامِة استغفارًا كثريًا«  مع االستغفاِر، طُوىب ِلمن وجَد يف
 بشر بن عبيد منكر الحديث[.# اإليماء: ]

 

عن أب هريرَة قاَل: ما رأيُت أحدًا بعَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أكثَر َأن يقوَل أستغفُر هللَا وأتوُب إليه ِمن  -  5984
 .رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم 

 إسناده صحيح[ ] # اإليماء:
 

فسي بيِدِه، إنَّ الرجَل إذا قاَل:  عن أب هريرَة قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »والذي نَ  -  5985
اابً، أو قاَل:   أستغفُر هللَا وأتوُب إليه، مث عاَد مث قاَل: َأستغفُر هللَا وأَتوُب إليه، فقاَل عنَد الرابعِة، وكتَبه هللاُ عنَده كذَّ

اب«  .الكذَّ
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
عن سعيِد بِن املسيِب، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا رَأى أحدُكم الرُّؤاي  -  5986

ُصْق عن  فليَ ُقصَّها على َمن يَرى أنَّه له انصٌح، فإنَّه سيقوُل له خريًا، والرُّؤاي على ما ُأوَِّلْت، وإذا رَأى الرُّؤاي يكرُهها فلَيب
ا لن تضرَُّه«. يسارِِه ثالَث مرا  ٍت، ولَيستِعْذ ابهلِل ِمن الشيطاِن الرَّجيِم، وال يذُكْرها ألحٍد فإهنَّ

( من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة بنحوه دون قوله: فإنه سيقول له خيرًا، والرؤيا على ما  14444هو في المسند الجامع ) # اإليماء: 
 أولت 
 

عليه وسلم قاَل: »فضُل القرآِن على سائِر الكالِم كفضِل الرَّمحِن على  عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا  -  5987
 . خلِقِه«

 [.  إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 
 

عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذكَر القرآَن وصاحَبه يوَم القيامِة، فقاَل: »يُعطى املُلَك بيميِنِه،  -  5988
 . واخلُلَد بشماِلِه، ويُوضُع على رأِسِه اتُج الَوقاِر«

 إسناده ضعيف[.  # اإليماء: ]
 

فيُع القرآُن يوَم القيامِة يقوُل: اي ربِّ إنَّك جَعْلتين  عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قا -  5989 َل: »نِعَم الشَّ
يَة  يف جوِفِه فكنُت َأمنُعُه شهوَتُه، اي ربِّ فأكرْمُه، قاَل: فُيكسى ُحلَة الكرامِة، قاَل: فيقوُل: اي ربِّ زْدُه، قاَل: فُيحلى حل 

 . اَل: فيقوُل: اي ربِّ زْدُه فرَيضى َعنه، فليَس بعَد ِرضى هللِا شيٌء«الكرامِة، قاَل: اي ربِّ زْدُه، فُيكسى اتَج الكرامِة، ق
 حدث عن حسين الجعفي بخبر موضوع.  ةأبو توب(: أحمد بن سالم العسقالني 100/ 1قال في الميزان ) # اإليماء: 
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عن أب هريرَة قاَل: قال النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »محلُة القرآِن ُعرفاُء أهِل اجلنِة، والشهداُء ُقواُد أهِل اجلنِة،   -  5990

 . واألنبياُء سادُة أهِل اجلنِة«
 (.494/  7مجاشع بن عمرو متهم. وانظر الضعيفة )# اإليماء: 

 
مَ  -  5991 َل هللاُ َملكاً، فإذا قرَأ العبُد القرآَن ومل يُقوِّْمُه قوَّ ه  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »وَكَّ

 . . «.ومعه .
 يحيى بن عبيد هللا بن موهب متروك. # اإليماء: 

 
عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ أصفَر البيوِت ِمن اخلرِي البيُت الصفُر ِمن كتاِب هللِا  -  5992

 .عزَّ وجلَّ«
 في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[. # اإليماء: ]

 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قرآٌن يف صالٍة أفضُل ِمن قرآٍن يف غرِي صالٍة، وقرآٌن   -  5993
  يف غرِي صالٍة أفضُل مما ِسواه من الذِّكِر، والذكُر أفضُل ِمن الصدقِة، والصدقُة أفضُل ِمن الصياِم، والصياُم ُجنٌة َحصينٌة ِمن

نِة«. الناِر، واإلمياُن   قوٌل وعمٌل، وال قوَل إال بعمٍل، وال قوَل وال عمَل إال بنيٍة، وال قوَل وال عمَل وال نيَة إال ابتباِع السُّ
 الدائم قال أبو نعيم: روى عن نافع بن يزيد موضوعات.  زكريا بن يحيى الوقار كذبوه، وخالد بن عبد# اإليماء: 

 
نيا أربعًة: قرآٌن يف جوِف ظامٍل، أو   -  5994 عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »يكوُن الُغرابُء يف الدُّ

 .بيٍت ال يُقرأُ فيه، ورجٌل صاحلٌ مع قوِم سوٍء« اَندي قوٍم ال ُيصلُّوَن فيه، ومصحٌف يف مسجٌد يف
 : موضوع.(3965الضعيفة ) # السلسلة

 
 

يِن{. -  5998  عن أب صاحل، عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قرَأ: }َماِلِك يَ ْوِم الدِّ
يِن{.  ويف روايِة ابِن مُجيٍع: كاَن يقرأُ: }َماِلِك يَ ْوِم الدِّ

 
ينِ  -  5999  .{ عن أب سلمَة، عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قرَأ: }َماِلِك يَ ْوِم الدِّ

 ( وقال: وهذا بهذا اإلسناد منكر. 287/ 5بن حصين ) زعبد العزيأخرجه ابن عدي في ترجمة # اإليماء: 
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ: َقسمُت هذه السورَة بَيين وبنَي   -  6000
يِن )3( الرَّمْحَِن الرَِّحيِم )2َعبدي: ِإذا قاَل العبُد: }احْلَْمُد َّلِلَِّ َربِّ اْلَعاَلِمنَي )  َك نَ ْعُبُد وَ 4( َماِلِك يَ ْوِم الدِّ َك َنْسَتِعنُي{،  ( ِإايَّ ِإايَّ
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َراَط اْلُمْسَتِقيَم )  ( ِصَراَط الَِّذيَن أَنْ َعْمَت َعَلْيِهْم{، قاَل: َهذه ِلعبدي،  6قاَل: َهذه يل، وِلعبدي ما سَأَل، وِإذا قاَل: }اْهِداَن الصِّ
: هذه ِلعبدي، ولعبدي ما سَأَل، املغضوُب َعليهم  وِلعبدي ما سَأَل، وِإذا قاَل: }َغرْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالِّنَي{ قالَ 

 اليهوُد، والضَّالنَي النَّصارى«.
 الحديث صحيح، وهذا اإلسناد ضعيف[. # اإليماء: ] 

 
ُ  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لوال أنَّ َبين إسرائيَل اسَتثنوا َفقالوا: }َوِإانَّ ِإْن َشاَء ا -  6002 َّللَّ

 . [ ما ُأعطوا، ولكن اسَتثنوا« 70َلُمْهَتُدوَن{ ]البقرة: 
   إسناده ضعيف.(: 1327)  # الروض البسام

 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أيُّ القرآِن أعظُم؟« قَالوا: هللاُ ورسولُه أعلُم، قاَل:   -  6003
»  .»السورُة اليت ُتذكُر فيها البقرُة«، قاَل: »فأيُّ آيٍة أعظُم؟« قَالوا: هللاُ ورسولُه أعلُم، قاَل: »آيُة الُكرسيِّ

 زكريا تقدم أنه متروك، والحسن لم يصرح بالسماع من أبي هريرة[. موسى بن ] # اإليماء:
 

عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ملَّا قطَع الذيَن َسرقوا ِلقاَحُه ومَسَل أعيُ َنهم ابلناِر عاتَ َبه هللاُ   -  6004
َا جَ  [ إىل آخِر  33{ ]املائدة:    . َزاُء الَِّذيَن َُيَارِبُوَن اَّللََّ َوَرُسوَلُه ..صلى هللا عليه وسلم يف ذلَك، فأنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ: }ِإمنَّ

 .اآلايتِ 
 سنده ضعيف جدًا، ومتنه فيه نكارة[. # اإليماء: ] 

 
  فيَمن يُؤذُن يوَم النحِر مِبىن َأن ال َيجَّ بعَد العاِم مشرٌك، وال يطوَف ابلبيتِ  أبو بكرٍ عن أب هريرَة قاَل: بعَثين  -  6005

، واحلجُّ األصغُر العمرُة، فنبَذ  إىل الناِس يف ذلَك العاِم،   أبو بكرٍ ُعرايٌن، وإنَّ يوَم احلجِّ األكرِب يوُم النحِر، واحلجُّ األكرِب احلجُّ
 .* فلم َيجَّ يف العاِم القابِل الذي حجَّ فيه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم حجَة الوداِع مشرٌك 

َا اْلُمْشرُِكوَن جَنٌَس َفاَل يَ ْقَربُوا  إىل املشركنَي: }ايَ  أبو بكرٍ وأنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ يف العاِم الذي نبَذ فيه  أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ
ُ ِمنْ  َلًة َفَسْوَف يُ ْغِنيُكُم اَّللَّ [،  28َفْضِلِه ِإْن َشاَء ِإنَّ اَّللََّ َعِليٌم َحِكيٌم{ ]التوبة:   اْلَمْسِجَد احْلََراَم بَ ْعَد َعاِمِهْم َهَذا َوِإْن ِخْفُتْم َعي ْ

ا حرَم هللاُ على املشركنَي أن يقَربوا املسجَد احلراَم وجَد املس لموَن  فكاَن املشركوَن يُوافوَن ابلتجارِة فيتفُق هبا املسلموَن، فلمَّ
ُ ِمْن   يف أنفِسهم مما ُقطَع عنهم ِمن التجارِة اليت كاَن املشركونَ  َلًة َفَسْوَف يُ ْغِنيُكُم اَّللَّ يُوافوَن هبا، فأنزَل هللاُ: }َوِإْن ِخْفُتْم َعي ْ

[، فأحلَّ يف اآليِة اأُلخرى اليت تتبُعها اجلزيَة، ومل تكْن ُتؤدَّى قبَل ذلَك، فجَعَلها عوضاً مما  28َفْضِلِه ِإْن َشاَء{ ]التوبة: 
ُ وَ منَعهم ِمن موافاِة املشركنَي بتجاراهتِ  َرُسولُُه  م، فقاَل: }قَاتُِلوا الَِّذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن اِبَّللَِّ َواَل اِبْليَ ْوِم اآْلِخِر َواَل َُيَّرُِموَن َما َحرََّم اَّللَّ

ا أحقَّ هللاُ ذلَك  29{ ]التوبة: َواَل َيِديُنوَن ِديَن احْلَقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َحَتَّ يُ ْعُطوا اجلِْْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ  [، فلمَّ
 للمسلمنَي َعرفوا أنَّه قد عاَوَضهم أفضَل مما كانوا وَجدوا عليه مما كاَن املشركوَن يُوافوَن بِه من التجارِة. 
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أاب اليمان: أخربان شعيب، عن الزهري، عن محيد بن عبد الرمحن، أن  ( حدثنا أبو زرعة: حدثنا أبو 3067مسند الشاميني )
 هريرة قال ... 

 ( 13377، انظر المسند الجامع )هو في الصحيحين مختصرا# 
 

اِئحوَن الصَّائموَن« -  6006  .عن أب هريرَة قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »السَّ
 : ضعيف.(3729الضعيفة ) # السلسلة

 
ِهْم{ عن أب هريرَة قاَل: ُسئَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن قوِلِه َتعاىل: }َأاَل ِإنَّ َأْولَِياَء اَّللَِّ اَل َخْوٌف َعَليْ  -  6007

 .[، قاَل: »هم املُتحابُّوَن يف هللِا«62]يونس: 
 اتهمه الدارقطني.  طلحة بن زيد إن كان هو الرقي فهو متروك، وحصين بن مخارق # اإليماء: 

 
يَعين فرعوَن   -عن أب هريرَة قاَل: رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قاَل يل جربيُل: لو رأَيَتين اي حممُد وَأان َأغطَُّه  -  6008

 . إبحدى يديَّ وأدسُّ ِمن املاِء يف فيِه، خمافَة َأن ُتدرَِكه رمحُة ربِّه فيغفَر له« -
 (.2015( بنحوه. وانظر الصحيحة )36/ 7وهو في المجمع ) بد هللا بن جعفر الموصلي وكثير بن زاذان[.فيه مجهوالن: ع# اإليماء: ]

 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »قوُل عيسى عليه السالُم: }َوَجَعَليِن ُمَبارًَكا أَْيَن َما ُكْنُت{  -  6010
 . [، قاَل: َجعَلين نفَّاعاً أيَن أذهُب«31]مرمي: 

 الحديث واهي اإلسناد ومنقطع من هذا الوجه[. # اإليماء: ]
 

َها َوُهْم ِمْن   : }َمْن َجاءَ -قاَل: َيىي أحسُبه عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم  -عن أب هريرَة  -  6012 اِبحلََْسَنِة فَ َلُه َخرْيٌ ِمن ْ
يَِّئِة َفُكبَّْت ُوُجوُهُهْم يف ال89فَ زٍَع يَ ْوَمِئٍذ آِمُنوَن{ ]النمل:  نَّاِر{ ]النمل:  [، قاَل: »هي ال إلَه إال هللُا«، }َوَمْن َجاَء اِبلسَّ

 . [، قاَل: »هي الشرُك«90
 إسناده حسن[.] # اإليماء:

 
اُر اآْلِخَرُة جَنَْعُلَها   عبد امللك عن يزيَد بِن األصمِّ قاَل: كنُت عنَد  -  6013 بِن مرواَن فسأََلين عن قوِل هللِا َتعاىل: }تِْلَك الدَّ

[، قاَل يزيُد: فقلُت: اللهمَّ إيّنِ أَبتغي وجَهَك اليوَم،  83ِللَِّذيَن اَل يُرِيُدوَن ُعُلوًّا يف اأْلَْرِض َواَل َفَساًدا{ اآليَة ]القصص: 
ثنيه أبو هريرةَ  «،   وذكرُت حديثاً حدَّ عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقلُت: »التَّجرُب يف األرِض، واألخُذ بغرِي احلقِّ

 . برأِسِه وجعَل ينكُت يف األرِض بقضيٍب يف يِدهِ  عبد امللكفنكَس 
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
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عن أب هريرَة قاَل: كاَن انٌس ِمن أصحاِب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم َيكتبوَن ِمن التوراِة، فذُِكروا، فقاَل رسوُل   -  6014
أمٍة غرِي  هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ أمحَق احلُمِق وأضلَّ الضاللِة قوٌم رِغبوا مما جاَء ِبه نبيُّهم إىل نيبٍّ غرِي نبيِّهم، وإىل 

َلى َعَلْيِهْم{ ]العنكبوت: أُمِتهم  [. 51«، مث أنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ }َأَومَلْ َيْكِفِهْم َأانَّ أَنْ َزْلَنا َعَلْيَك اْلِكَتاَب يُ ت ْ
 . ]في إسناده فهير لم أقف على حاله، وبقية رجاله ثقات[# اإليماء: 

 
 .  أَبويها ِجنيًا«، يَعين ملكَة َسبأعن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »كاَن أحدُ  -  6015

 . ]إسناده حسن، لكنه مما استنكر على سعيد بن بشير[# اإليماء: 
 

 . عن حممِد بِن سرييَن، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قرَأ }يس{ يف ليلٍة ُغفَر له« -  6017
 .(: هذا حديث باطل ..68  - 67/  2قال أبو حاتم كما في العلل )# اإليماء: 

 
عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أُمرُت َأن أقاتَل الناَس حَت يَقولوا ال إلَه إال هللاُ، فإذا   -  6018

فقاَل:   قاُلوها َعَصموا ِمين دماَءهم وأمواهَلم إال حبقِّها، وحساهُبم على هللِا«، وأنزَل هللاُ تعاىل يف كتاِبِه وذكَر قوماً اسَتْكربوا
ُ َيْسَتْكرِبُوَن{ ]الصافات: }إِ  ُْم َكانُوا ِإَذا ِقيَل هَلُْم اَل ِإَلَه ِإالَّ اَّللَّ [، وقاَل عزَّ وجلَّ: }ِإْذ َجَعَل الَِّذيَن َكَفُروا يف قُ ُلوهِبُِم  35هنَّ

ُ َسِكينَ َتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى الْ  يََّة اجْلَاِهِليَِّة فَأَنْ َزَل اَّللَّ ْقَوى وََكانُوا َأَحقَّ هِبَا َوَأْهَلَها{ ]الفتح:  احْلَِميََّة محَِ ُمْؤِمِننَي َوأَْلَزَمُهْم َكِلَمَة الت َّ
سلم  [، وهي ال إلَه إال هللاُ حممٌد رسوِل هللِا، استكرَبَ عنها املُشركوَن يوَم احلُديبيِة، مث كاتَ َبهم رسوُل هللِا صلى هللا عليه و 26

 . على َقضيِة املدةِ 
 ليد بن محمد الموقري متروك.الو # اإليماء: 

 
عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »البيُت املعموُر يدخُله كلَّ يوٍم َسبعوَن ألَف َمَلٍك مث ال   -  6019

 يَعودوَن فيه«.
(: الحسن هو البصري وهو مدلس، ورجاله ثقات وفي صحيح البخاري بعد حديث أنس  858/ 1قال األلباني في الصحيحة )# اإليماء: 

 .م عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم في البيت المعمور(: وقال هما3207)
 

نيا، ويف السماِء الرابعِة هنٌر   -  6020 عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »البيُت املعموُر يف السماِء الدُّ
 يوٍم طلعت فيه الشمُس، فإذ خرَج انتفَض انتفاضًة، خرَّت عنه سبعوَن  يُقاُل له احليواُن، َيدخُل فيه جربيُل عليه السالُم كلَّ 

يَعودوَن إليه  ألَف قطرٍة، خيلُق هللاُ عزَّ وجلَّ ِمن كلِّ قطرٍة مَلٌك، مث يُؤمروَن َأن أْيتوا البيَت املعموَر فُيصلوَن فيه، فَيفعلوَن مث ال
 . م ِمن السماِء موقفاً ُيسبحوَن هللَا عزَّ وجلَّ فيه إىل أْن تقوَم الساعُة«أبدًا، يُوىلَّ عليهم َأحُدهم، ويُؤمُر َأن يقَف هب

 ( وقال: هذا حديث ال يتهم به إال روح بن جناح. 304أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 
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مثِْ َواْلَفَواِحَش ِإالَّ ا -  6021 للََّمَم{  عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف قوِلِه عزَّ وجلَّ: }َُيَْتِنُبوَن َكَبائَِر اإْلِ
 . [، قاَل: »اللمُة ِمن الزِّان ويتوُب مث ال يعوُد، واللمُة ِمن السرِقِة َأن يتوَب مث ال يعوُد«32]النجم: 
 . ن لم يصرح بالسماع من أبي هريرة[]الحس # اإليماء: 

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل انٌس ِمن أصحاِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: لو نعلُم أحبَّ األُموِر إىل هللِا َتعاىل   -  6022

َماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض َوُهوَ  أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ملَ   ( ايَ 1 اْلَعزِيُز احْلَِكيُم ) اتبَ ْعناها، فأنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ: }َسبََّح َّلِلَِّ َما يف السَّ
ُْم 3( َكرُبَ َمْقًتا ِعْنَد اَّللَِّ َأْن تَ ُقوُلوا َما اَل تَ ْفَعُلوَن )2تَ ُقوُلوَن َما اَل تَ ْفَعُلوَن )  ( ِإنَّ اَّللََّ َيُِبُّ الَِّذيَن يُ َقاتُِلوَن يف َسِبيِلِه َصفًّا َكَأهنَّ

َياٌن   . [ 4 -  1َمْرُصوٌص{ ]الصف: بُ ن ْ
 

[، قاَل: َعَلٌم وَحدٌّ َحدَّ هللاُ لنبيِِّه صلى هللا  1عن أب هريرَة قاَل: ملَّا نزلْت: }ِإَذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتُح{ ]النصر:  -  6023
 .عليه وسلم، ونَعى إليه نفَسه، أنَّه ال يَبقى بعَد فتِح مكَة إال قليالً 

 واهي اإلسناد من هذا الوجه[.# اإليماء: ]
 
 

عن أب هريرَة قاَل: َأهدى النَّجاشيُّ إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم بغاًل شهباَء، فكاَن فيها صعوبٌة، فقاَل للزبرِي:  -  6024
ِبَربِّ اْلَفَلِق{«،  »ارَكْبها واقَرأ القرآَن«، قاَل: ما َأقرأُ؟ قاَل: »اقرْأ: }ُقْل َأُعوُذ   »ارَكْبها وذلِّلها«، فكأنَّ الزبرَي اتَّقى، فقاَل له:

 . فكأنَّ الزبرَي هتاَوَن، فقاَل: »اقرْأها، فَوالذي نَفسي يف يِدِه ما قُمَت ُتصلِّي مبثِلها«
 سيف بن مسكين يأتي بالمقلوبات، والحسن بن دينار متروك وكذبه أبو حاتم. # اإليماء: 

 
»خياُر أُميت علماُؤها، وخياُر علمائِها رمحاُؤها، أال وإنَّ عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:  -  6025

نورَه قد أضاَء مَيشي  هللَا يغفُر للعامِل أربعنَي ذنباً قبَل َأن يغفَر للجاهِل ذنباً واحدًا، أال وإنَّ العاملَ الرَّحيَم ُييُء يوَم القيامِة وإنَّ 
 ري«. فيه ما بنَي املشرِق واملغرِب كما َيسري الكوكُب الدُّ 

 . ويف روايٍة: »َأخياُر أُميت علماُؤها .. «
 (: باطل.367الضعيفة ) # السلسلة

 
بنَي كلِّ َدرجتنِي ُحْضُر الفرِس   عن أب هريرَة، قاَل رسوِل هللِا: »فضُل املؤمِن العامِل على العابِد سبعوَن درجًة، ما -  6028

ِر مئَة عاٍم« ريِع املضمَّ  . السَّ
 ضعيف جدًا.  (: 2140الضعيفة ) # السلسلة



606 

 

 
عن عطاٍء، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َروى عينِّ أربعنَي حديثاً جاَء يف زُمرِة   -  6030

 . العلماِء يوَم القيامِة«
 إسناده موضوع[. ] # اإليماء:

 
، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »مَ  -  6031 ن حفَظ على أُميت َأربعنَي  عن عطاٍء اخلُراسايّنِ

نِة كنُت له َشفيعاً يوَم القيامِة«.   حديثاً ِمن السُّ
 .إسحاق بن نجيح معروف بالكذب ووضع الحديث# اإليماء:  

 
عن زايِد بِن أب زايٍد، عن أب هريرَة قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، َمَت يكوُن الرجُل َفقيها أو عاملاً؟ فقاَل: »َمن   -  6032

 . حفَظ على أُميت َأربعنَي حديثاً ِمن أمِر ِديِنها يُبعُث يوَم القيامِة فقيهاً عاملًا«
 [.  إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
 

عن عجالن، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن حفَظ على أُميت َأربعنَي حديثاً يَبتغي  -  6033
 . بذلَك وجَه هللِا، فيه احلالُل واحلراُم، يُنذُر ابحلراِم ويُبشُر ابحلالِل، حشَرُه هللاُ يوَم القياِمة فقيهاً عاملًا«

 متروك.عباد بن صهيب # اإليماء:  
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الفتنِة جَتيُء فتنسُف العباَد َنسفاً، ويَنجو العاملُ ِمنها  -  6034
 .بعلِمه«

 : ضعيف.(2432الضعيفة ) # السلسلة
 

لِم كهيئِة املَكنوِن ال يَعرفُه إال  عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ ِمن الع -  6035
 .العلماُء ابهلِل عزَّ وجلَّ، فإذا َنطقوا به ال يُنكرُه إال أهُل الِغرَِّة ابهلِل َتعاىل«

   ضعيف جدًا. (: 870الضعيفة ) # السلسلة
 
 

عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ََيمُل هذا العلَم ِمن كلِّ َخَلٍف ُعدولُه، يَنُفوَن عنه   -  6037
 . حَتريَف الغَالنَي، وانتحاَل املُبِطلنَي، وأَتويَل اجلاهلنَي«

   مسلمة متروك[.# اإليماء: ]
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  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ أشدَّ الناِس عذاابً يوَم القيامِة عاملٌ مَل ينفْعُه هللاُ عزَّ  -  6038
 وجلَّ بعلِمِه«.

 ويف روايٍة: »أشدُّ الناِس عذاابً يوَم القيامِة عاملٌ .. «. 
 .ضعيف جدا(: 868) ضعيف الجامع# 
 

عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َتعلََّم العلَم وهو شابٌّ كاَن مبنزلِة   -  6039
 وشٍم يف حجٍر، وَمن تعلََّمه بعَدما يكرُب فهو مبنزلِة كتاٍب على ظهِر املاِء«. 

 : موضوع.(619الضعيفة ) # السلسلة
 
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل يل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي أاب هريرَة َعلِّم الناَس القرآَن وتعلَّْمه، فإنََّك إْن   -  6040
 ُتوقَف  ِمتَّ وأنَت كذلَك زاَرت املالئكُة قربََك كما يُزاُر البيُت الَعتيُق، وعلِّم الناَس ُسنيت وإْن كرِهوا ذلَك، وإْن َأحببَت َأن ال

 . لى الصراِط َطرفَة عنٍي حَت َتدخَل اجلنَة فال حُتِدْث يف ِديِن هللِا َحداثً برأِيَك«ع
 : موضوع.(265الضعيفة ) # السلسلة

 
عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا جلسُتم إىل املُعلِِّم أو جلسُتم يف جمالِس العلِم فاْدنُوا،   -  6041

 . وْليجلْس بعُضكم خلَف بعٍض، وال جتِلسوا ِحلقاً ُمتفّرِقنَي كما َُيلُس أهُل اجلاهليِة«
 معلى بن هالل اتفق النقاد على تكذيبه.# اإليماء: 

 

عن أب هريرَة: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يَقصُّ يف َمسجدي هذا إال أمرٌي، أو مأموٌر، أو   -  6042
 .ُمكلٌَّف«
 صحيح، وإسناده جيد[.]  # اإليماء:

 
قوا به،   -  6043 ثتم عينِّ حبديٍث فواَفَق احلقَّ فصدِّ عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا ُحدِّ

ث به«  . َحدثُت به أو مل ُأحدِّ
  : موضوع.(1083الضعيفة ) # السلسلة

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َتعلَّموا العلَم قبَل َأن يُرفَع، ورفُعه ذهاُب أهِلِه، فإنَّه ال  -  6044

 . َيدري أحدُكم َمَت َيتاُج إليه أو َُيتاُج إىل ما عنَدِه« 
 عمر بن راشد اليمامي ضعيف، ومحمد بن قاسم األسدي كذبوه. # اإليماء: 
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ااًل، فَ يُ ْفتون   عن -  6046 أِب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللَا صلى هللا عليه وسلم: »خيرُج يف آِخِر الزَّماِن قوٌم رؤوساً ُجهَّ

 . الناَس، فَ َيِضلُّوَن وُيِضلوَن«
 يحيى بن عبيد هللا بن موهب متروك. # اإليماء: 

 
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هلِل عنَد كلِّ بدعٍة تكيُد اإلسالَم وأهَله َمن يذبُّ   -  6047
لوا على هللِا وَكفى ابهلِل وكياًل«  . عنه ويتكلَُّم بعالماتِِه، فاغَتنموا تلَك اجملالَس والذبَّ عن الضعفاِء، وَتوكَّ

 موضوع.: (869الضعيفة ) # السلسلة
 

ْز غازايً أو خَيُلْف َغزايً يف   -  6048 عن مكحوٍل، عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن مل يغُز ومل ُُيهِّ
 .أهِلِه أصابَه هللاُ بقارعٍة قبَل يوِم القيامِة«

 عنعن، ومكحول مدلس ولم يسمع من أبي هريرة[. أحمد بن سهل األهوازي أنكروا ما رواه، والوليد بن مسلم مدلس وقد ] # اإليماء:
 

بن مرواَن، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن مل يغُز يف سبيِل هللِا أو   عبد امللكعن  -  6049
ْز غازايً أو خَيُلْفه يف أهِلِه خبرٍي أصابَه هللاُ بقارعٍة قبَل املوِت«  .ُُيهِّ

 في إسناده من هو متكلم فيه[.  ] # اإليماء: 
 
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كلُّ عنٍي ابكيٌة يوَم القيامِة إال عني غضَّْت عن حمارِِم   -  6050
ابِب ِمن خشيِة هللِا عزَّ وجلَّ«  .هللِا، وعنٌي سهرْت يف سبيِل هللِا، وعنٌي خرَج ِمنها مثُل رأِس الذُّ

 : ضعيف.(5144( )1562الضعيفة ) # السلسلة
 

عن أب هريرَة، أنَّ رجاًل أَتى نيبَّ هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي نيبَّ هللِا، كيَف يل َأن أُنفَق مايل حَت أبلَغ أجَر   -  6052
َقها الغَازي يف سبيِل هللِا؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »وما ماُلَك؟« قاَل: ستُة آالٍف، قاَل: »فطيبٌة نفُسَك َأن تُنفِ 

 يف سبيِل هللِا؟« قاَل: نَعم، قاَل: »لو أَنفقَتها ما بلَغْت نفقُتَك مبنزلِة قتاِل رجٍل يقطُع يف سبيِل هللِا«.
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم تبوَك، فحمَد هللَا وأَثىن عليه مث قاَل: »إنَّ هللَا عزَّ   -  6053
نفُس حممٍد بيِدِه، لوال أنَّه ليَس ِعندي َسعٌة فُأعطيكم وال  * هبذا السرِي، وقد أِذَن لكم ابلرجوِع، والذي  وجلَّ أِذَن لكم 

مث َتطيُب أنفُسكم َأن تقُعدوا َخلفي، ما قعدُت خلَف سريٍة وال بعٍث ِمن املسلمنَي، فلَوددُت أيّنِ أُقتُل يف سبيِل هللِا، مث َأحيا  
أييت يوَم القيامِة كلوِن الدِم   -وهللاُ أعلُم مبَن ُُيرُح يف سبيِلِه    - ِمرارًا، ُجرُح الرجِل جرٌح يف سبيِل هللِا  أُقتُل، مث َأحيا بعَدها
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 وريِح املسِك«. 
َن َلُكْم بِّهَ 1876...( ومسلم )2787، 36قال محقق مسند الشاميين: رواه البخاري ) # َ َعزَّ َوَجلَّ َأذِّ ْيرِّ َوَقْد  (، وليس عندهما " إِّنَّ َّللاَّ َذا السَّ

ُجوعِّ "  َن َلُكْم بِّالرُّ  َأذِّ
 

عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »سبعٌة يف ظلِّ العرِش يوَم ال ظلَّ إال ظلُّه:   -  6054
ساِجِد ِمن  رجٌل ذكَر هللَا عزَّ وجلَّ خالياً ففاَضت عيناُه، ورجٌل َيبُّ عبدًا هلِل ال َيبُّه إال هلِل عزَّ وجلَّ، ورجٌل قلُبه ُمعلٌق ابمل

ها، ورجٌل يُعطي الصدقَة بيميِنِه يكاُد َأن خُيفيها ِمن َشاِلِه، وإماٌم ُمقسٌط يف رعيِتِه، ورجٌل َعرَضت امرأش ِة ُحبِّه إايَّ ٌة نفَسها  دَّ
هم حَت  عليِه ذاُت مجاٍل ومنصٍب فرتَكها جلالِل هللِا عزَّ وجلَّ، ورجٌل كاَن يف سريِة قوٍم فالَتقوا العدوَّ فانَكَشفوا فَحمى أدابرَ 

 جَنا وجَنوا واستشهَد«. 
: هذا حديث حسن غريب جدًا في غالب ألفاظه، والخصلة السابعة فيه أشد  (98 -  97في األمالي المطلقة )ص  ابن حجر الحافظ قال# 

 غرابة. 
 
 

عن أب هريرَة قاَل: ُكنا بتبوَك فقاَل عمُر بُن اخلطاِب: اي رسوَل هللِا، حنُن والذيَن ُتلَّفوا ابملدينِة سواٌء؟ فقاَل النيبُّ  -  6056
صلى هللا عليه وسلم: »مهالً اي عمُر، حَبَسْتهم احلاجاُت والِعالُت، َلدعاُؤهم أسرُع إىل عدوِّان ِمن وقِع سالِحنا، اي عمُر لو  

 . اًل ابملشرِق وآَخَر ابملغرِب َدعوا لناَلْت دعوهُتما مجاعَة املسلمنَي«أنَّ رج
عجالن فيه   لم أر ترجمة لمحموية بن الفضل العكاوي فيما لدي من مراجع، وبقية مدلس وقد عنعن، وسعيد اختلط، ومحمد بن]  # اإليماء:

 كالم في قبل حفظه[. 
 
 

صلى هللا عليه وسلم: »اخليُل معقوٌد يف نواِصيها اخلرُي إىل يوِم القيامِة، واملُنفُق   عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللاِ  -  6059
 .على اخليِل كاملُتكفِِّف ابلصدقِة«

 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]
 

عن أب هريرَة قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا خرَج يف غزوٍة صلَّى رَكعتنِي، وقاَل: »َمن خرَج يف   -  6060
 . سبيِل هللِا فصلَّى ]يف بيِتِه[ رَكعتنِي كاَن له بكلِّ خطوٍة سبُعمئِة حسنٍة«

 في محمد بن عقبة كالم، والقاسم لم يسمع من أبي هريرة[.] # اإليماء:
 

عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا َغزوَت فَلقيَت رجاًل فال جتنْب، ووجدتَّ فال تغلَّ، وال   -  6061
 . ُتؤذينَّ مؤمناً، وال َتعصنيَّ ذا أمٍر، وال حترقنَّ خناًل وال تُغرقنَّه«

 ضعيفان، ومكحول لم يسمع من أبي هريرة[. حماد بن بحر مجهول، وعبيد هللا بن ضرار ووالده ] # اإليماء:
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َث نفَسه بقتِلِه«.  -  6062  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما َخَلى يهوديٌّ مبسلٍم إال حدَّ

 قاَل النيبُّ: »ما خال يهوداين مبسلم إال مهَّا بقتِلِه«.  عن أب هريرة قال:ويف رواية 
 : ضعيف.(4439) الضعيفة # السلسلة

 

 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قَاتِلوا مع األئمِة املُصلِّنَي املشركنَي«.  -  6064
 

عن أب هريرَة قاَل: وكانْت خيرُب ِلمن شهَد احلُديبيَة مل َيشرَْكهم فيها أحٌد، إال نفٌر ِمن دوٍس َأشرََكهم فيها رسوُل   -  6066
صلى هللا عليه وسلم إبذِن أهِل احلُديبيِة، ورجٌل يُقاُل له ِدحيُة بُن خليفَة الكليبُّ، ومل يتخلَّْف ِمن خيرَب أحٌد ِمن أهِل  هللِا 

هم بعَد  احلُديبيِة، وكاَن أهُل احلُديبيِة ألَف رجٍل ومثامنئِة رجٍل، فُقسمْت يف عهِد النيبِّ صلى هللا عليه وسلم مجاًل لكلِّ قبيلٍة ِمن
ما َأخَرجوا اخلُمَس، فعلى ذلَك َكانوا أيُخذوَن نصَف الثمِر يف عهِد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، وجعَل رسوُل هللِا صلى  

 هللا عليه وسلم مُخَس خيرَب أمخاساً، فُخمَسنِي يف سبيِل هللِا يف املُهاجريَن، ومُخساً ألهِل خيرَب، ومُخساً ألمرِي العامَِّة. 
 ا أخرَج عمُر بُن اخلطاِب يهوَد خيرَب ِمنها قَسَمها على مَثاين عشَر سهماً، لكلِّ سهٍم مئُة رجٍل. قاَل: فلمَّ 
 . ( من وجه آخر عن أبي هريرة بنحوه535/ 2هذه الفقرة عند أحمد )# اإليماء: 

 

ْمريِن، لو أقسَم على هللِا ألبرَّه،   -  6067 عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أفلَح عبُد هللِا اجملاهُد ُذو الطِّ
 وخاَب صاحُب الَقطيفِة، وَمن أصاَب هُنبًة ذاَت شرٍف يرفُع املؤمنوَن إليه أبصارَهم وضَعه هللاُ يوَم القيامِة«. 

 . واللفُظ للحوطيِّ 
 بقية بن الوليد مدلس وقد عنعن، وعبد هللا بن ربيعة مجهول على قاعدة البخاري وابن أبي حاتم[. يماء: ]# اإل
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »طاعُة اإلماِم حقٌّ على املرِء املسلِم مامل يُؤمْر مبعصيِة   -  6070
 . هللِا فال طاعَة له«  هللِا عزَّ وجلَّ، فإذا أُمَر مبعصيةِ 

 (. 752حسن األلباني إسناده في الصحيحة )# اإليماء: 
 

ا رَفعه وقد أمالُه عليَّ فرفَعه: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: }َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا   -  6071 عن أب هريرَة ورمبَّ
رااي«59الرَُّسوَل{ ]النساء:    . [، قاَل: »أُمراُء السَّ

 المرفوع ال يصح[. # اإليماء: ]
 

كم واإلقراَد«، قَالوا: اي رسوَل هللِا وما اإلقراُد؟  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا -  6073  عليه وسلم: »إايَّ
ال  قاَل: »يكوُن أحدُكم أمريًا أو عاماًل فتْأتيِه األرملُة واملسكنُي، فُيقاُل له: انتظْر حَت ننظَر يف حاجِتَك، فَيكونوا ُمقرديَن 
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 أو الشريُف فُيقعُده إىل جنِبِه، مث يقوُل: ما حاجُتَك؟ فيقوُل: َكذا  يُقضى هلم حاجٌة، وال يُؤمروا فَينصرفوا، وأييت الرجُل الغينُّ 
لوا هبا«.   وَكذا، فيقوُل: اقُضوا حاجَته وعجِّ

َي واإلقراَد .. «  . ويف روايِة املؤمِل: »إايَّ
 ضعيف[. ]  # اإليماء:

 
 . عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال جُتاِلسوا أبناَء امللوِك، فإنَّ هلم فتنًة كفتنِة الَعذارى« -  6074

قال المنذري: عمر بن عمرو أبو حفص العسقالني قال ابن عدي: حدث بالبواطيل عن الثقات، وهو في عداد من يضع الحديث، # اإليماء: 
 موضوع. وعامة ما يرويه 

 
عن أب هريرَة قاَل: قال النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ملَّا أُلقَي إبراهيُم اخلليُل يف الناِر قاَل: َحسيب هللاُ ونِعَم   -  6078

 . الوكيُل، قاَل: فما ُأحرَق ِمنه إال موضُع الكتاِف«
 الحفظ.لكن أبا جعفر الرازي قال عنه في التقريب: صدوق سيئ # اإليماء:  

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »آِخُر ما تكلََّم به إبراهيُم صلواُت هللِا عليه حنَي أُلقَي   -  6079

 .يف الناِر: َحسيب هللاُ ونِعَم الوكيُل«
 : موضوع.(788الضعيفة ) # السلسلة

 

عن أب هريرَة قاَل: كاَن إبراهيُم خليُل هللِا يزوُر ابَنه إمساعيَل على الرُباِق، وهي دابُة جربيَل، تضُع حاِفَرها حيُث   -  6080
 . يَنتهي طرُفها، وهي الدابُة اليت ركَب رسوُل هللِا ليلَة ُأسرَي به

 إسناده حسن[.] # اإليماء:
 

 . لى هللا عليه وسلم: »َمررُت على موسى عليه السالُم وهو ُيصلِّي يف قربِِه« عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا ص -  6081
 حديث صحيح، والسند ضعيف[. ] # اإليماء:

 
[،  57عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف قوِل هللِا تَبارك وَتعاىل: }َورَفَ ْعَناُه َمَكااًن َعِليًّا{ ]مرمي:   -  6082

 .قاَل: »كاَن إدريُس خياطاً، وزكرايَّ جنارًا«
 هذا القسم صحيح[.إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد العزيز، وتوبع على قوله: كان زكريا نجارًا فحسب، ف# اإليماء: ]

 
فجعَل يَرى فضائَل بعِضهم  عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ملَّا خلَق هللاُ آدَم خرَب آدُم بَنيه، -  6083

، َمن هذا؟ قاَل: هذا ابُنَك أمحُد، هو األوُل، وهو اآلِخُر،  وهو أوُل على بعٍض، َفرأى نورًا ساطعاً يف َأسفِلهم، فقاَل: اي ربِّ
 .شافٍع«
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 ( بتدليس مبارك بن فضالة. 6482أعله األلباني في الضعيفة )# اإليماء:  
 

عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا اختاَر العرَب فاختاَر ِمنهم ِكنانَة،   -  6084
 أو النضَر بَن ِكنانَة، مث اختاَر ِمنهم ُقريشاً، مث اختاَر ِمنهم َبين هاشٍم، مث اختاَرين ِمن َبين هاشٍم«.

 
 .  هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ُكنُت أوَل النَّبينَي يف اخلَلِق، وآِخَرهم يف البعِث«عن أب هريرَة، أنَّ نيبَّ  -  6085

  إسناده ضعيف.(: 1399)  # الروض البسام 
 
 

 . عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أطمُع َأن أكوَن أعظَم األنبياِء عنَد هللِا أجراً يوَم القيامِة« -  6086
 موسى بن أبي عثمان ووالده قال عن كل واحد منهما الحافظ: مقبول[. ] # اإليماء:

 
عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َأان أوُل َمن تَنشقُّ عنه األرُض يوَم القيامِة، وَأان صاحُب لواِء  -  6087

 وجلَّ  احلمِد بيِدي وال فخَر، وَأان أوُل َمن يدخُل اجلنَة وال فخَر، آخُذ حبلقِة ابِب اجلنِة فُيؤذُن يل، فَيستقبُلين وجُه اجلباِر عزَّ 
 له ساجدًا، فيقوُل: اي حممُد، ارفْع رأَسَك، واشفْع ُتشفَّْع، وَسْل تُعَط، فأرفُع رْأسي فأقوُل: ربِّ أُميت أُميت، فيقوُل:  فأخرُّ 

اذهْب فانظْر َمن وجدتَّ يف قلِبِه زنَة مثقاٍل ِمن اإلمياِن فَأخرِْجه، فَأذهُب مث أرجُع فآخُذ حبلقِة ابِب اجلنِة فيؤذُن يل،  
 وجُه اجلباِر عزَّ وجلَّ، فأخرُّ له ساجدًا، فيقوُل: اي حممُد، ارفْع رأَسَك، واشَفْع ُتشفَّْع، وَسْل تُعَط، فأرفُع رْأسي  فَيستقبُلين

ْجه،  فأقوُل: ربِّ أُميت أُميت، فال أزَاُل أرجُع إىل ربِّ عزَّ وجلَّ فيقوُل: اذهْب، فَمن وجدتَّ يف قلِبِه حبًة ِمن اإلمياِن فَأخرِ 
 . ُج ِمن أُميت أمثاَل اجلباِل، مث يقوُل يل النبيوَن: ارجْع إىل ربَِّك فاسأَْله، فأقوُل: قد راجعُت إىل ربِّ حَت اسَتحييُت« فُأخر 

 عبد هللا بن جعفر بن نجيح المديني ضعيف.# اإليماء: 
 

بُوِر«عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُنصرَت ابلصَّبا، و  -  6088  . ُأهلكْت عاٌد ابلدَّ
 في إسناده من لم أقف على حاله[. ] # اإليماء:

 
عن جماهٍد، عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف حديٍث ذكَره: »وُجعلْت يل األرُض مسجدًا وَطهورًا   -  6090

 أيَنما كنُت وِإن مل َأجِد املاَء تَيممُت ابلصعيِد مث صلَّيُت، وكانْت يل مسجداً وَطهورًا ومل يُفعْل ذلَك ِبحٍد كاَن قَبلي«. 
 ختصرًا: »جعلت لي األرض مسجدًا وطهورًا« هو في الصحيح م# اإليماء: 

 

عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا أرَسَلين برسالٍة فِضقُت هبا َذرعاً وعلمُت أنَّ  -  6091
َبين«.  ب، فأوَعَدين َأن أُبِلَغها أو يُعذِّ  الناَس ُمكذِّ

 ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[. في كلثوم كالم وهو ] # اإليماء:
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 . عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ُولَد خمتوانً  -  6092
 (.579/ 13وانظر الضعيفة )  إسماعيل بن مسلم المكي ضعيف. والراوي عنه منكر الحديث.# اإليماء:  

 

عن عبد هللا بِن أب ُعتبَة، عن أب هريرَة، أنَّ نيبَّ هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن ضخَم الكفَّنِي، ضخَم القدمنِي،   -  6094
 محَش الوجِه، مل َأَر بعَده مثَله، ما َمشى مع أحٍد إال طاَلُه. 

   إسناده ضعيف. # اإليماء:
 

يِن، أزجَّ   -  6095 ، عن أب هريرَة أنَّه كاَن إذا وصَف النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: كاَن أبيَض اخلدَّ عن سعيٍد املقربيِّ
راعنِي، ضخَم القدمنِي، يُقبُل مجيعاً ويُدبُر مجيعاً، ال تَ َر عنٌي يف قوٍم قطُّ مثَله صلى هللا عليه وسلم  . العيننِي، عبَل الذِّ

 إسناده واه[. ] # اإليماء:
 

عِر.  -  6096 ا ِصيَغ ِمن فضٍة، رَِجَل الشَّ  عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: كاَن رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم أَبيَض كأمنَّ
 (.2053(، وانظر الصحيحة )10صححه األلباني في مختصر الشمائل )# اإليماء: 

 

عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم طاِوَي احلَشى، َضليَع الفِم، شثَن الَقدمنِي  -  6097
 . صلى هللا عليه وسلم

 سنده ضعيف[. ]  # اإليماء:
 

ين كلَّ عاٍم حَت كاَن هذا  عن أب هريرَة، قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما زالْت َأْكَلُة َخيرب تُ َعادُّ  -  6100
 .َأواُن َقطَعْت َأهْبَري«

 مرساًل.  ( من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة 4512سعيد بن محمد الوراق ضعيف، وخولف في وصله، فأخرجه أبوداود )# اإليماء: 
 

: موُت رسوِل هللِا صلى  عن أب منصوٍر، عن أب هريرَة قاَل: ُأصبُت بثالثِة مصائَب يف اإلسالِم مل ُأصْب مب -  6102 ثلهنَّ
هللا عليه  هللا عليه وسلم وكنُت ُصوَيَبه، وقتُل عثماَن، وامِلْزَوُد، قَالوا: ما امِلْزَوُد اي أاب هريرَة؟ قاَل: ُكنا مع رسوِل هللِا صلى 

»جْئ به«، قاَل: فأخرجُت منه متراً وسلم يف سفٍر، فقاَل: »اي أاب هريرَة هل معَك شيٌء؟« قلُت: نَعم متٌر يف ِمْزَوٍد َمعي، قاَل: 
ه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وَدعا فيه، وقاَل: »ادُع عشرًة«، فدعوُت عشرًة، فَأكلوا حَت َشبعوا، مث   فأتيُته به، فمسَّ

قاَل: »اي أاب هريرَة، ُخذه قاَل: »ادُع يل عشرًة«، فَأكلوا حَت َشبعوا، مث كذلَك حَت أكَل اجليُش كلُّهم وبقَي ِمن متِر امِلْزَوِد، ف
 فأِعدْه يف امِلْزَوِد، فإذا َأردت َأن أتخَذ ِمنه شيئاً فأدِخْل يدَك فيه وال تكبَّه«. 

قاَل: فأكلُت ِمنه حياَة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، وأكلُت ِمنه حياَة أب بكٍر كلَّها، وأكلُت ِمنه حياَة عمَر كلَّها،  
ا قُتَل عثماُن انُتهَب ما يف بَييت وانُتهَب امِلْزَوُد، أال أخربُكم كم أكلُت ِمنه؟ أكلُت ِمنه أكثَر ِمن وأكلُت ِمنه حياَة عثما َن، فلمَّ
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 . ِمئيت َوْسقٍ 
 منصور لم أعثر على ترجمة له، وباقي اإلسناد حسن.  (: ووالد يزيد أبو1409)  # الروض البسام 
 

عن ابِن سرييَن، عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف َغزاٍة فأصاهَبم َعَوٌز من  -  6103
: »جْئ به«، فجئُت ابلتمِر، فقاَل: »هاِت  الطعاِم، فقاَل: »اي أاب هريرَة أعنَدك شيٌء؟« قلُت: شيٌء ِمن متٍر يف ِمْزَوٍد يل، قالَ 

ِنطعًا«، فجئُت ابلنِّطِع فبسطُته، فأدخَل يَده فقبَض على التمِر، فإذا هو ِإحدى وعشريَن مترًة، مث قاَل: »ابسِم هللِا«، فجعَل 
ي حَت أَتى على التمِر، فقاَل به َهكذا فجَمَعه، فقاَل: »ادُع فالانً وأص حابَه«، فدعوُت فالانً وأصحابَه، يضُع كلَّ مترٍة وُيسمِّ

فَأكلوا حَت َشبعوا وخَرجوا، مث قاَل: »ادُع فالانً وأصحابَه«، فَأكلوا حَت َشبعوا وخَرجوا، مث قاَل: »ادُع فالانً وأصحابَه«،  
قاَل: »اي أاب هريرَة، إذا  فَأكلوا وَشبعوا وخَرجوا، مث قاَل يل: »اقعْد«، فقعدُت، فأكَل وأكلُت وفضَل متٌر، فأدخَله يف امِلْزَوِد ف

 أردَت شيئاً فأدِخْل يدَك فُخذ وال َتْكفْئ فَيكفَأ عليَك«. 
زُت ِمنه مَخسنَي َوْسقاً يف سبيِل هللِا، وكاَن ُمعلقاً خلَف رجلي   قاَل: فما كنُت أريُد متراً إال أدخلُت َيدي فأخذُت، ولقد جهَّ

 . هبَ فوقَع يف زمِن عثماَن بِن عفاَن رضي هللاُ عنه فذ
 إسناده حسن[. # اإليماء: ]

 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ موسى ملَّا نزَل ابلتوراِة قرَأها فوجَد فيها ذكَر هذه   -  6104
، إيّنِ األمِة، وقاَل: اي ربِّ إيّنِ أجُد يف األلواِح أُمًة هم اآلِخروَن الساِبقوَن فاجَعْلها أُميت، قاَل: تل  َك أُمُة أمحَد، قاَل: اي ربِّ

، إيّنِ أجُد يف األلواِح أمًة هم  أجُد يف األلواِح أُمًة هم الشاِفعوَن املشفوُع هلم فاجَعْلها أُميت، قاَل: تلَك أُمَة أمحَد، قاَل: اي ربِّ
، إيّنِ أجُد يف األلواِح أُمًة أانجيُلهم يف صدورِهم املُستِجيبوَن واملُسَتجاُب هلم فاجَعْلها أُميت، قاَل: تلَك أُمُة أمحَد، قاَل: اي  ربِّ

، إيّنِ أجُد يف األلواِح أُمًة أيكلوَن الفيَء فاجَعْلها  أُميت، قاَل:  يقرؤونَه ظاهرًا فاجَعْلها أُميت، قاَل: تلَك أُمُة أمحَد، قاَل: اي ربِّ
ُيعلوَن الصدقَة يف بطوهِنم فيؤَجروَن عليها فاجَعْلها أُميت، قاَل: تلَك أُمُة تلَك أُمُة أمحَد، قاَل: اي ربِّ إيّنِ أجُد يف األلواِح أُمًة 

، إيّنِ أجُد يف األلواِح أُمًة إذا َهمَّ أحُدهم حبسنٍة فلم يعَمْلها ُكتبْت له حسنًة واحدًة وإْن عمَلها كُ  تبْت له  أمحَد، قاَل: اي ربِّ
، إيّنِ أجُد يف األلواِح أُمًة إذا َهمَّ أحُدهم بسيئٍة مل يعَمْلها مل  عشَر حسناٍت فاجَعْلها أُميت، قاَل: تلَك أُمُة  أمحَد، قاَل: اي ربِّ

، إيّنِ أ جُد يف  ُتكتْب عليه حَت يعَمَلها فإْن عمَلها ُكتبْت عليه سيئًة واحدًة فاجَعْلها أُميت، قاَل: تلَك أُمُة أمحَد، قاَل: اي ربِّ
َل واآلِخَر فَيقتلوَن قروَن الضاللِة املسيَح الدجاَل فاجَعْلها أُميت، قاَل: تلَك أُمُة أمحَد، قاَل: اي  األلواِح أُمًة يُؤتوَن العلَم األو 

، اجعْلين ِمن أُمِة أمحَد، فُأعطَي عنَد ذلَك َخصلتنِي، فقاَل: }ايَ  ُتَك َعَلى النَّاِس ِبِرَسااَليت َوِبَكاَلِمي   ربِّ ُموَسى ِإيّنِ اْصطََفي ْ
اِكرِيَن{ ]األعراف: َفُخْذ َما آ ُتَك وَُكْن ِمَن الشَّ «144تَ ي ْ  . [، فقاَل: رضيُت ربِّ

 إسناد هذا الحديث فيه من ضعف، وفيه من اختلف فيه بين التوثيق والتجريح[. # اإليماء: ]
 

ها مغفوٌر هلا، ال  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ أُميت أُمٌة مرحومٌة، ُمتاٌب علي -  6105
نيا الزالزُل والفُْت«.  ا عذاهُبا يف الدُّ  عذاَب عليها يف اآلخرِة، إمنَّ

 نصر بن علقمة قال الحافظ: مقبول، ولكن للحديث شواهد، فهو بها صحيح[. ] # اإليماء:
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عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أيُّ شيٍء أعجُب إمياانً؟« قيَل: املالئكُة، قاَل: »كيَف   -  6106

وهم يف السماِء يَروَن ِمن هللِا ما ال َتروَن«، قيَل: فاألنبياُء؟ قاَل: »كيَف وهم أْيتيهم الوحُي«، قَالوا: فنحُن؟ قاَل: كيَف  
لَ  [، قاَل: »ولكْن قوٌم أيتوَن ِمن بَعدي يُؤِمنوَن ب ومل  101ى َعَلْيُكْم آاَيُت اَّللَِّ َوِفيُكْم َرُسولُُه{ اآلية ]آل عمران: }َوأَنْ ُتْم تُ ت ْ

 .يَروين، أولئَك أعجُب إمياانً، وأولئَك هم ِإخواين وأنُتم َأصحاب«
 (.103/ 2يفة )خالد بن يزيد هو العمري متهم، وبه أعله األلباني في الضع# اإليماء:  

 
لت  -  6110 عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ابَيَع أعرابياً بقالِئَص إىل أجٍل، فقاَل: اي رسوَل هللِا، إْن ُعجِّ

ُتَك فَمن يَقضيين؟ قاَل: » ُته فَمن يَقضيين؟ قاَل: أبو بكرٍ لك مني َّ لْت ِبب بكٍر مني َّ »عمُر«، قاَل: فإن  «، قاَل: فإْن ُعجِّ
ُته فَمن يَقضيين؟ قاَل: »ِإن استطعَت أَ  لْت بعثماَن مني َّ ُته فَمن يَقضيين؟ قاَل: »عثماُن«، قاَل: فإْن ُعجِّ لت لعمَر مني َّ ن ُعجِّ

 . متوَت فُمْت«
 (: وموسى بن عبيدة هو الربذي وهو ضعيف.417/ 13الضعيفة ) # السلسلة

 

أبو  »اْقتدوا ابللَذيِن ِمن بَعدي:  صلى هللا عليه وسلم مثَله. ولفُظ احلديِث الذي قبَله: عن أب هريرَة، عن النيبِّ  -  6111
كوا بعهِد ابِن أُمِّ عبٍد«  بكرٍ   .وُعمر، واْهتدوا هبدِي عماٍر، ومتسَّ

 (: إسناده حسن لوال عبد هللا بن جعفر فإني لم أعثر على ترجمة له. 1465)  # الروض البسام 
 

وعمُر خرُي أهِل السماِء، وخرُي أهِل األرِض،   أبو بكرٍ عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: » -  6112
 . وخرُي األولنَي واآلِخريَن إال النبينَي واملُرسلنَي«

 : موضوع.(1742الضعيفة ) # السلسلة
 

وعمُر، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه   أبو بكرٍ : أقبَل -َهكذا قاَل  -عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم  -  6113
»  . وسلم: »هذاِن سيِّدا ُكهوِل أهِل اجلنِة ِمن األولنَي واآلِخريَن إال النبينَي واملُرسلنَي، ال ُُترْبمها اي عليُّ

 (. 323إسناده حسن[. ورواه غير واحد عن الشعبي وجعلوه من مسند علي بن أبي طالب، انظر علل الدارقطني )# اإليماء: ]
 

رجاِت الُعلى لرَياهم َمن هو   -  6114 عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ أهَل الدَّ
ريَّ يف أُفِق السماِء، وإنَّ ِمنهم أاب بكٍر وعمَر وأَنِعما«  . أسفُل ِمنهم كما َتروَن الكوكَب الدُّ

 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:
 

نيا مثاننَي ألَف َملٍك َيستغفروَن ِلمن عن أب هر  -  6115 يرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ يف مساِء الدُّ
  أحبَّ أاب بكٍر وعمَر، ويف السماِء الثانيِة مثاننَي ألَف مَلٍك يَلعنوَن َمن أبغَض أاب بكٍر وعمَر، وَمن أحبَّ مجيَع أصحاِب رسولِ 
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 . لم فقد برَئ ِمن النفاِق«هللِا صلى هللا عليه وس
 (: محمد بن عبد هللا أبوعبد الرحمن السمرقندي عن ابن لهيعة بخبر موضوع هو آفته. 604/ 3قال في الميزان )  # اإليماء: 

 
، فاستقبَ َله  -  6116 وعمُر فقاَل: »اي   أبو بكرٍ عن أب هريرَة قاَل: خرَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُمتكئ على عليٍّ

يخنِي؟« قاَل: نَعم اي رسوَل هللِا، قاَل: »ُحبُّهما يُدِخلَك اجلنَة«.  ، أحتبُّ َهذين الشَّ  عليُّ
 (.602الموضوعات ) إسناده ضعيف[. وأخرجه ابن الجوزي في # اإليماء: ]

 
 . عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عمُر ِسراُج أهِل اجلنِة« -  6119

 (.392/  8الواقدي متروك. وبه أعله األلباني في الضعيفة )# اإليماء: 
 

عن أب هريرَة قاَل: رأيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ميصُّ لعاَب احلسِن واحلسنِي عليهما السالُم كما ميصُّ الرجُل  -  6123
 التمرَة.

 يحيى بن يعلى األسلمي قال عنه البخاري: منكر الحديث .. [.] # اإليماء:
 
 

احلسُن واحلسنُي عليهما السالُم َيصطرِعاِن بنَي َيدي   عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »كانَ  -  6124
رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فكاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: َهيَّ حسٌن«، فقالْت فاطمُة عليها السالُم: اي  

 . نٌي«رسوَل هللِا، مل تقوُل َهيَّ حسٌن؟ فقاَل: »إنَّ جربيَل عليه السالُم يقوُل: َهيَّ حس
 إسناده جيد[.] # اإليماء:

 
عن مساوٍر َموىل َبين سعِد بِن بكٍر قاَل: رأيُت أاب هريرَة قائماً على مسجِد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم  -  6125

ليه  ماَت احلسُن بُن عليٍّ رضي هللاُ عنهما يَبكي ويُنادي َِبعلى صوتِِه: اي أيُّها الناُس، ماَت اليوَم ِحبُّ رسوِل هللِا صلى هللا ع
 .وسلم فاْبكوا

 مساور لم يوثقه غير ابن حبان. اإليماء:  #
 

عن أِب هريرَة قاَل: نظَر النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ]إىل طلحَة[ مَيشي، فقاَل: »هذا شهيٌد مَيشي على وجِه   -  6126
 .األرِض«

 القعقاع بن زكريا لم أجد له ترجمة.# اإليماء: 
 

عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اللهمَّ اغفْر للعباِس، ولولِد العباِس، وَمن   -  6127



617 

 

   .أحبَّهم«
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 

 .عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا ائتَمَن على وحِيِه ثالثًة: جربيَل وَأان ومعاويَة« -  6129
 [.  إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
 عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم بنحِوه.  -  6130

نيبَّ صلى هللا عليه وسلم أخَذ سهماً ِمن ِكنانِتِه فناَولَه معاوية رضي هللاُ عنه، وقاَل:  ولفُظ احلديِث الذي قبَله: عن أنٍس، أنَّ ال
 . »اْئتين به يف اجلنِة«

 [.  إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

عن أب صاحٍل، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ أوَل ِمن ألَّه اآلهلَة، وحبََّر البحائَر   -  6132
 ُقصَبه وسيََّب السوائَب، وغريََّ ِديَن إبراهيَم عليه السالُم َعمرو بُن حُليِّ بِن قمعَة بِن خندٍف، رجٌل ِمن خزاعَة، ولقد رأيُته ُيرُّ 

،  الناِر، قد أتذَّى به أهُل الناِر، وأشبُه ولِده به أكثُم بُن أب اجلوِن« فقاَل أكثُم: اي رسوَل هللِا، أيضرُّين ذلَك؟ قاَل: »اليف 
 أنَت مؤمٌن وهو كافٌر«. 

، عن أب صاحٍل السماِن، أنَّه مسَع أاب هرير  َة رضي هللاُ عنه قاَل:  لفُظ سهيِل بن أب صاحٍل، ويف روايِة حممِد بِن إبراهيَم التيميِّ
: »اي أَكثُم، رأيُت َعمرو بَن حُليِّ بِن قمعَة بن خند ٍف  مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل ألكَثَم بِن اجلَوِن اخلزاعيِّ

 ب شبُهُه اي نيبَّ هللِا؟ قاَل:  ُيرُّ ُقصَبُه يف الناِر، فما رأيُت رجاًل أشَبَه برجٍل ِمنَك به وال ِبَك ِمنه«، فقاَل َأكثُم: َعسى َأن يضرَّ 
ووَصَل   »ال، إنََّك مؤمٌن وهو كافٌر، إنَّه كاَن أوَل َمن غريََّ ِديَن إمساعيَل، فَنصَب اأَلواثَن وحَبََر الَبحريَة، وسيََّب السائبَة، 

 . الوصيلَة، ومَحى احلامي«
 (. 243/ 4حسن األلباني إسناده في الصحيحة )# اإليماء: 

 
أب سلمَة، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُعرضْت عليَّ الناُر، فرأيُت فيها َعمرو عن  -  6133

كثُم: َأي بَن حُليِّ بِن قمعَة، وهو أوُل من غريََّ عهَد إبراهيَم وسيََّب السوائَب، وأشبُه َمن رأيُت به َأكثَم بَن أب اجلَوِن«، فقاَل أَ 
 .صلى هللا عليه وسلم، أَيضرُّين شبُهُه؟ قاَل: »ال، أنَت مسلٌم وهو كافٌر«رسوَل هللِا 
 إسناد هشام حسن[. وهو في الصحيح مختصرًا. ] # اإليماء:

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن يوُم القيامِة اَندى ُمناٍد ِمن بُْطناِن العرِش: أيُّها   -  6135

 . الناُس، ُغضوا أبصارَكم حَت جَتوَز فاطمُة إىل اجلنِة«
 : موضوع.(2688الضعيفة ) # السلسلة
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َأِعفٌَّة ُصرُبٌ، والناُس تَبٌع لقريٍش يف   عن أب هريرَة قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ األنصارَ  -  6136

 . هذا الشأِن، مؤمُنهم تبٌع ِلمؤمِنهم، وفاجُرهم تبٌع لفاجرِهم«
 يزيد بن وديعة لم يوثقه غير ابن حبان. # اإليماء: 

 
ثُتكم به  عن أب هريرَة قالَ  -  6137 : ِعندي حديثاِن ِمن حديِث رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، أمَّا َأحُدمها فلو حدَّ

فهو ابُن  َلقتلُتموين، وأمَّا اآلَخُر فإنَّه قاَل: »حبُّ األنصاِر إمياٌن، وبغُضهم كفٌر، وَمن تزوَج امرأًة بصداٍق ال يريُد َأن يُعطَيها 
 . زانء«

 ضعيف[. إسناده  ] # اإليماء:
 

عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: قالْت عائشُة رضي هللاُ عنها: اي رسوَل هللِا، َمن لألراِمِل بعَدَك ِمن قريٍش؟ قاَل:   -  6138
 . »اآلابُء األكفاُء ِمن َبين عامٍر«

 إسناده واه وعلته يعلى بن األشدق[. ] # اإليماء:
 
 

ا هو النَّجداِن: جنُد اخلرِي وجنُد الشِر، فال يكْن جنُد  عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى  -  6142 هللا عليه وسلم قاَل: »إمنَّ
 . الشرِّ أحبَّ إىل أحدِكم ِمن جنِد اخلرِي«

 في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[. ] # اإليماء:
 

عن أب هريرَة قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إنَّ هلِل عزَّ وجلَّ يف السماِء ُجنداً ويف األرِض   -  6143
 ُجندًا، فجنُده يف السماِء املالئكُة، وجنُده يف األرِض أهُل ُخراساَن«.

 (. ٢/٣٢١)أورده ابن الجوزي في الموضوعات  #
 

عن أب هريرَة قاَل: بَينا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذاَت يوٍم قاعٌد َمعنا إذ رفَع بصَره إىل السماِء كأنَّه يتوقَُّع   -  6144
ه، فجعلْت تقطُُر على أطراِف حليتِ  ِه،  أمرًا، فقاَل: »رحَم هللاُ ِإخواين بَقزويَن«، يقوهُلا ثالاثً، مث َبكى فانصبْت دموُعه على خدِّ

أصحاُب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: آبابئِنا وأُمهاتِنا ما َقزويُن هذه؟ وَمن إخواُنَك الذيَن هبا؟ فإنَّك ذكرهَتم هُهنا   فقالَ 
يلُم، وهي اليوَم يف يِد املشركنَي، وسيفَتُحها هللاُ   يف  حَت َبكيَت، قاَل: »َقزويُن ابٌب ِمن أبواِب اجلنِة، وهي قريٌة يُقاُل هلا الدَّ

 . خِر الزماِن على أُميت، فَمن أدرَك ذلَك الزماَن فليأخْذ بنصيِبِه ِمن ِقَبِل الرابِط بَقزويَن«آ
 : موضوع.(3247الضعيفة ) # السلسلة

 
عن أب هريرَة قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »أال إنَّ املقيَم ابإلسكندريِة ثالثَة أايٍم ِمن غرِي   -  6145
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 . ِرايٍء مبنزلِة َمن عبَد هللَا عزَّ وجلَّ بنَي الروِم والعرِب ِستنَي ألَف سنٍة«
 قال الدارقطني: هذا منكر بهذا اإلسناد ... ( وقال:490أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ) # اإليماء:

 

نيا تعدُل عنَد هللِا شيئاً ما   -  6147 عن أب صاحٍل، عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »لو كاَنت الدُّ
 َأعطى كافرًا ِمنها شيئًا«. 

 (: قوي بشواهده.14/551قال شعيب في تخريج سير أعالم النبالء )# 
 

 صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن مولوٍد إال وقد ُذرَّ عليه ِمن تراِب  عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: قاَل رسوُل هللاِ  -  6149
 . قربِه«

( بإسناد آخر عن  5240وأورده األلباني في الضعيفة ) هذا إسناد هالك ألن فيه أحمد بن الحسن بن أبان وهو كذاب وضاع[.] # اإليماء:
 أبي عاصم وقال: باطل.

 
عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »]اللهمَّ[ من أحبَّين فارزُْقه الَعفاَف والكفاَف، وَمن   -  6151

 أبغَضين فأكِثْر ماَله وولَده«. 
 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: دخلُت على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم وهو ُيصلِّي جالساً، فقلُت: اي رسوَل  -  6152

  هللِا أراَك ُتصلِّي جالساً، فما أصاَبَك؟ قاَل: »اجلوُع اي أاب هريرَة«، فبكيُت، فقاَل: »ال تبِك، فإنَّ شدَة القيامِة ال ُتصيبُ 
نيا«اجلائَع إذا احتسَب يف   .داِر الدُّ

 . وللحديث طرق أخرى ال يخلو طريق منها من مجاهيل أو ضعفاء[..إسناده شديد الضعف . ] # اإليماء:
 

 . عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن يربُط احلجَر على بطِنِه ِمن الَغَرثِ  -  6153
 (.1615حسنه األلباني بشواهده في الصحيحة )# اإليماء: 

 
ِبِه بطابِع  عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن أصاَب دينارًا أو درمهاً يف فتنٍة طُبَع على قل  -  6155

 النفاِق حَت يُرديَه«. 
 محمد بن عبد الرحمن الكوفي متروك.# اإليماء: 

 
عن أب هريرَة، أنَّ رجاًل قاَل: اي رسوَل هللِا، كيَف يل أْن أعلَم كيَف أان؟ قاَل: فقاَل: »إذا رأيَت كلَّما طلبَت شيئاً   -  6156

نيا وابتغيَتُه عُسَر عليَك، فاعلْم أنَّك على حاٍل حسن َر لَك، وإذا أردتَّ شيئاً ِمن أمِر الدُّ ٍة، وإذا  ِمن أمِر اآلخرِة وابتغيَته تيسَّ
نيا تيسَر لَك، فاعلْم أنَّك عرأ نَد هللِا  يَت كلَّما طلبَت شيئاً ِمن أمِر اآلخرِة وابتغيَتُه عُسَر عليَك، وإذا أردتَّ شيئاً ِمن أمِر الدُّ
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 تعاىل على حاٍل قبيحٍة«. 
 

 عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم مثَل ذلَك.  -  6157
 َعلينا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وعليه أثُر الُغسِل وهو طيُِّب النفِس، فظَننا أنَّه أملَّ  ولفُظ احلديِث الذي قبَله: خرجَ 

عليه  ِبهِلِه، فُقلنا: اي رسوَل هللِا نراَك طيَِّب النفِس، قاَل: »أجْل، واحلمُد هلِل«، مث ذُكَر الِغىن، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا 
 اتَّقى، والصحُة ِلمن اتَّقى خرٌي ِمن الِغىن، وِطيُب النفِس ِمن النِّعِم«.وسلم: »ال ِبَس ابلِغىن ِلمن 

 . ( عن ابن لهيعة، عن سعيد بن أبي سعيد مرسالً 88وهو في الزهد له )# اإليماء:  
 
 

عن أب هريرَة قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ال يَقبُل هللاُ عماًل بغرِي َتقوى، ونوُم التَّقيِّ خرٌي   -  6158
 .ِمن سهِر املُخلِط، وإفطاُر املُتقي خرٌي ِمن صياِم املُخلِط، وُربَّ طاعٍم شاكٍر أعظُم أجرًا ِمن صائٍم صابٍر«

 م ما إخاله إال ذاك المعثر الذي يضع الحديث على األئمة[.بشر بن إبراهي] # اإليماء:
 

عن أب هريرَة قاَل: خطََبنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم على انقِتِه اجلَْدعاِء، فقاَل: »أيُّها الناُس، كأنَّ املوَت   -  6159
ا قليٌل إلينا راِجعوَن، نبّوِئُهم  على غرِيان ُكتَب، وكأنَّ احلقَّ فيها على غرِيان َوجَب، وكأنَّ الذي ُنشيِّعُ   ِمن األمواِت َسَفٌر عمَّ

يوِب  أجداثَهم وأنكُل تُراثَهم، كأانَّ خُملَّدون بعَدهم، قد َنسينا كلَّ واعظٍة، وَأِمنَّا كلَّ جائحٍة، فُطوىب ِلمن شغَله عيُبه عن ع
َل الذلِّ واملسكنِة[، وُطوىب ِلمن أنفَق الفضَل ِمن ماٍل  الناِس، ]وتواَضَع يف غرِي َمنقصٍة، وذلَّ يف غرِي َمسكنٍة، ورحَم أه

اكتسَبُه، وحبَس الفضَل ِمن قولِِه، وُطوىب ِلمن خالَط أهَل الفقِه واحلكمِة، وجانَب أهَل الذلِّ واملعصيِة، وُطوىب ِلمن وسعْتُه  
 . ُسنيت ومل يَعُدها إىل بدعٍة«

 (: إسناده تالف. 1689)  # الروض البسام
 

 . عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »تعرََّف إىل هللِا يف الرَّخاِء يعرْفَك يف الشدِة« -  6160
 هذا اإلسناد ضعيف، وآفته عبد هللا بن داود[. ] # اإليماء:

 
ا املُهلكاُت: شحٌّ ُمطاٌع، وَهوى ُمتبٌع، وإعجاُب  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إمنَّ  -  6161

 . املرِء بنفِسِه« 
 (.1802حسنه األلباني بطرقه في الصحيحة )# اإليماء: 

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل أعرابٌّ: اي رسوَل هللِا، َمن َياِسُب اخللَق يوَم القيامِة؟ قاَل: »هللا عزَّ وجلَّ«، قاَل: جَنوان   -  6162

 . وربِّ الكعبِة، قاَل: كيَف ذلَك اي أعرابُّ؟ قاَل: »ألنَّ الكرمَي إذا َقِدَر َعفا«
 عمر لم يوثقهما غير ابن حبان.  محمد بن حفص بن عائشة وعمه عبيد هللا بن# اإليماء: 
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عن أب هريرَة قاَل: كاَن رجٌل ِمن األنصاِر عنَد النيبِّ صلى هللا عليه وسلم وَمعه صيبٌّ له، فجعَل َيضمُّ صبيَُّه إليه،   -  6163

   . «فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أَترمحُه؟« قاَل: نَعم اي رسوَل هللِا، قاَل: »فاهللُ أرحُم به ِمنَك، وهو أرحُم الرامحنيَ 
 (. 7664صحيح[. وهو في سننه الكبرى )]  اإليماء:# 
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَم فينا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف مثِل هذا اليوِم يف مثِل هذا الشهِر فقاَل:   -  6164
، فإن الربَّ جلَّ وعزَّ عنَد ظنِّ عبِدِه به«    .»أحِسنوا أيُّها الناُس بربِّ العاملنَي الظنَّ

 سويد بن عبد العزيز ضعيف[. ]  ماء:# اإلي
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال عزَّ ألحٍد أدخَلُه عزُُّه الناَر، وال ذلَّ ألحٍد أدخَلُه   -  6166
 ذلُّه اجلنَة، املوُت األمحُر احلاجُة بعَد الِغىن«. 

 .وقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »هؤالِء الكلماُت مكتوبٌة يف التوراِة«
 شر بن رافع ضعيف. وفي اإلسناد من لم يوثق. ب# اإليماء:  
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ َأولياِئي ِمنكم املُتقوَن، وإْن كاَن نسباً َأقرَب ِمن   -  6167
نيا حَتملوهَنا على َأعنا ِقكم، فَتقولوَن: اي حممُد، فَأقوُل َكذا وَأقوُل  نسٍب، فال أْيتيين الناُس ابأَلعماِل يوَم القيامِة، وأْتتوَن ابلدُّ

 َكذا«. وَأعرَض ِمن كلِّ ِعطفيِه. 
 (. 765حسن األلباني إسناده في الصحيحة )# اإليماء: 

 
 . عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا ذُكَر هللاُ فانَتهوا« -  6168

باهلل   ( للبزار بلفظ: »إذا ذكرتم226/ 10ونسبه في المجمع ) في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[.# اإليماء: ]
 (.1319فانتهوا«. وانظر الصحيحة )

 
َة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ يقوُل: ما َخلقُت جهنَم إال تكرماً سوطاً  عن أب هرير  -  6170

 . َيسوُق هللاُ عزَّ وجلَّ به عباَده إىل اجلنِة«
 . هشام بن عمار صدوق كبر فصار يتلقن، فحديثه القديم أصح وبقية مدلس# اإليماء: 

 
وَن على املُقريَن على   -  6172 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ ومالئكَتُه َيرتمحَّ

 . أَنفِسهم ابلذنوِب«
 ( وقال: ال يصح.1588أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 
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 عليه وسلم جبماعٍة، فقاَل: »ما هذه اجلماعُة؟« قَالوا: جمنوٌن، قاَل:  عن أب هريرَة قاَل: مرَّ رسوُل هللِا صلى هللا -  6173

ا اجملنوُن املُصاُب«  . »ليَس ابجملنوِن ولكنَّه ُمصاٌب، إمنَّ
 (: إسناده واه. 1142)  # الروض البسام

 
ه، فبلَغ ذلَك رسوَل هللِا صلى هللا عليه   -  6174 عن أب هريرَة رضي هللاُ عنه قاَل: استبَّ رجالِن، فعريََّ أحُدمها اآلخَر ِبُمِّ

ه؟« فأعاَد ذلَك ِمرارًا، فقاَل الرجُل: اي رسوَل هللِا، استغفْر يل ِلما قلُت، فقالَ  َته ِبُمِّ  له  وسلم، فَدعا الرجَل فقاَل: »َأعريَّ
 صلى هللا عليه وسلم: »ارفْع رأَسَك فانظْر إىل املأِل«، فنَظَر إىل َمن حوَل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقاَل:  رسوُل هللاِ 

يِن«  . »ما أنَت ِبفضَل ِمن أمحَر وأسوَد ِمنهم إال على ما كاَن لَك عليه فضٌل يف الدِّ
 ي هريرة[. في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أب# اإليماء: ]

 
عن أب هريرَة، قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »املؤمُن ُموكٌل به أربٌع: مؤمٌن َيسُدُه، وفاسٌق يُبغُضُه،   -  6177

 وفاجٌر يقاتُلُه، وشيطاٌن َيكيُدُه«.
 . ه، وشيطاٌن َيكيُده«ويف روايِة متاٍم: »املؤمُن ُموكٌل به أربعٌة: منافٌق يُؤذيِه، وفاسٌق يُبغُضه، وكافٌر يُقاتلُ 

 . حديث موضوع(: هذا 21)  # الروض البسام
 

عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ الشيطاَن يَنتقُل يف جسم، فإذا عصَمُه هللاُ ِمن ابٍب  -  6178
َل له ِمن ابٍب ُأخرى حَت يُهِلَكه«  . حتوَّ

 في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[. ] # اإليماء:
 

عن أب هريرَة قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إذا مرَّ ابحِلْجر غطَّى وجَهه وأسرَع السرَي، وقاَل: »ال َتدُخلوا  -  6179
 .على قوٍم َغضَب هللاُ عزَّ وجلَّ عليهم خَماَفة َأن ُيصيَبكم ما أصاهَبم«

 (: عباد كذبه أحمد وتركه غيره.1684)  # الروض البسام
 

ثالثُة نفٍر ممن كاَن قبَلكم   بِن أب احلسِن، عن أب هريرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »خرجَ  عن سعيدِ  -  6181
 . « فذكَر احلديثَ  . يَراتُدون أَلهاليهم فَأصابْتهم السماُء ..

 إسناده حسن[.] # اإليماء:
 

عن أب العاليِة، عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ رهطاً ثالثًة انطََلقوا، فَأصابْتهم   -  6182
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 .السماُء، فَلجؤوا إىل غاٍر .. « وذكَر احلديَث بطوِلهِ 
   إسناده ضعيف.# اإليماء: 

 
 

اَل: »كاَن فيمْن كاَن قبَلكم رجٌل أييت وكَر طائٍر إذا خرَج  عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه ق  -  6183
ا  أيخُذ َفرخَته، فَشكا ذلَك الطائُر إىل هللِا عزَّ وجلَّ ما يصنُع ذلَك الرجُل، فأوحى هللاُ تعاىل إليه: إْن هو عاَد فُأهِلُكه، ف لمَّ

ا كاَن طر  َف القريِة لقَيه سائٌل فَأعطاُه رغيفاً ِمن زاِدِه مث َمضى حَت  أفرَخ خرَج ذلَك الرجُل كما كاَن خيرُج وأخَذ ُسلماً، فلمَّ
تنا َأن هُتِْلَكه  إْن عاَد وقد عاَد أَتى ذلَك الوَكَر، فوَضَع ُسلََّمه مث صعَد فأخَذ الَفرخنِي وأَبوامها ينظُراِن، فقاال: ايربَّنا، إنَّك وعدَّ

َق يف يوٍم بصدقِة ذلَك اليوِم مبيتِة ُسوٍء«فأَخَذمها، قاَل: فَأوحى اَّلُل إليهما: أَومل تعَلما   . أيّنِ ال ُأهِلُك أحدًا تصدَّ
 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
ثوا َعنهم وال   -  6184 عن أب هريرَة قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »كلُّ األعاجيِب كاَنت يف َبين إسرائيَل، حدِّ

ثُتكم حديَث الَعجوزيِن َلعجبُتم«.   َحَرَج، فلو حدَّ
عها أمٌّ كبريٌة أمُّ ُسوٍء، فكاَنت تُغري  قَالوا: اي رسوَل هللِا وما الَعجوزاِن؟ قاَل: »كاَن يف َبين إسرائيَل رجٌل له امرأٌة َُيبُّها ومَ 

وِكْلتا    ابنَ َتها ِبمِّ زوِجها، وكاَن زوُجها َيسمُع ِمنها وكاَن َُيبُّها، قالْت لزوِجها: ال َأرضى عنَك أبدًا حَت ُُترَج عينِّ أُمََّك،
ه فوَضَعها يف فال ٍة ِمن األرِض، ليَس َمعها طعاٌم وال شراٌب  الَعجوزيِن قد ذهَب بصُرمها، فلم َتدْعُه امرأتُه حَت َخرَج ِبُمِّ

باُع، مث انصرَف عنها.  لتأُكَلها السِّ
باُع، فجاَءها َمَلٌك ِمن املالئكِة فقاَل هلا: ما هذِه األصواُت اليت أمَسُع حوَلِك؟ قالْت: خرٌي،  ا َأمسْت َغشيَ ْتها السِّ هذه  فلمَّ

ا أصبَحْت أصبَح الوادي مُمتلئاً إباًل وبقرًا وغنماً،  أصواُت إبٍل وبقٍر وغنٍم، قاَل: خريًا فليُكْن، مث  انصرَف عنها فرتََكها، فلمَّ
: أي  فقاَل ابُنها: لو ُجئُت أُمي فنظرُت ما فعَلْت، فجاَء فإذا الوادي مُمتلٌئ إباًل وبقراً وغنماً، قاَل: أيُّ أُمَّه، ما هذا؟ قالتْ 

 َأطعَت امرأَتَك يفَّ، فاحتَمَل أُمَّه وساَق َمعها ما َأعطاها ِمن اإلبِل والبقِر.وعطاُؤه إذ َعَققتين و  ُبينَّ، رزُق هللِا هذا
ا رجَع هبا إىل امرأتِِه ومباهِلا قالْت له امرأتُه: وهللِا ال َأرضى عنَك حَت َتذهَب ِبُمي فَتَضَعها حيُث وضْعَت أُمََّك ف ُيصيُبها  فلمَّ

باُع، وجاَءها  مثُل ما أصاَب أُمََّك، فانطَلَق ابلعجوِز  ا َأمسْت َغَشيَ ْتها السِّ فوَضَعها حيُث وضَع أُمَّه مث انصرَف عنها، فلمَّ
ْت: شرٌّ  املََلُك الذي أرسَلُه هللاُ عزَّ وجلَّ إىل العجوِز اليت قبَلها فقاَل: أيَّتها العجوُز ما هذه األصواُت اليت َأمسُع حوَلِك؟ قال

ا أصبَح قالْت  وهللِا وُعسٌر، هذه سباُع تُريُد َأن  أتُكَلين، قاَل: فشر فليُكْن وعسرًا، مث انصرَف عنها فَأاتها سبٌع فأكَلها، فلمَّ
بُع، فرَجَع إىل امرأتِِه فأخرَبَه ا،  له امرأتُه: اذهْب فانظْر ما فعَلْت أُمي، فذهَب لِينظَر فلم ُيْد ِمنها إال فضَل ما ترَك السَّ

ها حزانً شديدًا، ومح  َل عظاَمها يف كساٍء حَت وَضَعها بنَي َيدي ابنِتها، فماَتْت َكمدًا«. فحزنْت على أُمِّ
 . [اسناده واه جدا]# اإليماء:  

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كاَن رجٌل فيَمن كاَن قبَلكم يُبايُع ابألمانِة، فَدعا رجاًل   -  6185
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فبايَ َعُه ابألمانِة، فحَضَر األجُل وقد َخبَّ البحُر وفسَد فلم يقْدر على إتيانِِه، فنَقَر خشبًة وجعَل فيها وتدًا وذلَك الذهب  
، مث أَتى البحَر فقاَل: اللهمَّ إيّنِ أخذتُه ابألمانِة، وإنَّ األجَل قد حلَّ ولسُت أقدُر على الذهاِب، فَأان  الذي كاَن عليهِ 

، وقَذَفها يف البحِر، فذهَبت اخلشبُة يرفُعها موٌج ويضُعها آخُر، فخرَج الرجُل يتوضَّأُ للَغداةِ  ،  َأستوِدُعَكها حَت ُتؤديَها عينِّ
ت ا رجَع  عقَبُه، فأَخَذها فإذا هي ثقيلٌة، فأَتى هبا أهَله فقاَل: ال حُتِدثوا فيها شيئاً حَت فإذا خشبٌة قد صكَّ ُأصلَي وأرجَع، فلمَّ

، قاَل:  فَلَقها فإذا فيها ذهٌب، فَأحصى وزنَه وكتَب، فلقَي الرجَل بعَد حنٍي فقاَل: اي فالُن، أمل َتُك ابيَ ْعَتين ابألمانِة؟ قاَل: بَلى
ا وزنَه وقبَضه قاَل: َتعلُم، لقد فعلُت َكذا وَكذا، قاَل: فقد وهللِا أدَّى هللاُ عزَّ وجلَّ عنَك،   فأيَن َمايل؟ قاَل: هو ذا أتِزن، فلمَّ

 فردَّ إليه ماَله«. 
ا، َأم الذي  قاَل: فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »فأيُّ الرَّجلنِي أعظُم أمانًة: الذي أدَّاها مرَّتنِي ولو شاَء لذهَب هب

 .ردَّها ولو شاَء ألَخَذها مرَّتنِي؟« 
 ، ولكن الحديث صحيح[.إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 
 . عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال َترِجعوا بَعدي ُكفارًا يضرُب بعُضكم رِقاَب بعٍض« -  6186

 المتن صحيح من حديث عبد هللا بن عمر، وجرير بن عبد هللا، وأبي بكرة، وغيرهم.  #
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ ِمن بَعدي أايَم الصرِب، املُتمسُك فيهنَّ مبثِل ما أَنتم  -  6188
 . َعليه له كأجِر مَخسنَي عاماًل«

 رجاله ثقات لكنه غريب جدًا[. # اإليماء: ]
 

عن أب هريرَة قاَل: َتراَءى الناُس اهلالَل ذاَت ليلٍة، قَالوا: ما أحَسَنُه ما أبْ يَ َنُه، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه   -  6189
 وسلم: »كيَف أنُتم إذا ُكنتم ِمن ِديِنكم يف مثِل القمِر ليلَة البدِر ال يُبصُره ِمنكم إال البصرُي«.

 .ذا ُكنتم ِمن ِديِنكم كرؤيِة اهلالِل«وروايُة متاٍم خمتصرٌة: »كيَف ِبكم إ
   إسناده ضعيف.(: 1720)  # الروض البسام

 
عن أب هريرَة قاَل: قُلنا: اي رسوَل هللِا، لَئن مل أنمْر مبعروٍف أبدًا ومل ننَه عن منكٍر أبدًا حَت يَبقى ِمن املعروِف   -  6190

ا  شيٌء إال عِمْلنا به وال ِمن املنكِر شيٌء إال انَتهينا عنه، إذًا ال أنمُر مبعروٍف أبدًا وال نَنهى عن منكٍر أبدًا؟ فقاَل: »ُمرو 
 .وِإن مل َتفعلوُه كلَّه؟ واهْنوا عن املنكِر وِإن مل تنَتهوا عنه كلِّه«ابملعروِف 

 (: طلحة هذا متروك. 309/ 5الضعيفة ) السلسلة #
 

  أبو بكرٍ عن أب هريرَة قاَل: بَلغين أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ذكَر فتنًة فقرَّهَبا، قاَل: فأتيُته ابلبقيِع وعنَده  -  6191
وعمُر وعليٌّ وطلحُة والزبرُي رضي هللاُ عنهم، فقلُت: اي رسوَل هللِا، بَلغين أنَّك ذكرَت فتنًة، قاَل: »نَعم، كيَف أنُتم إذا  
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: ُأدرُِكها اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »ال«،  أبو بكرٍ اِن ِديُنهما واحٌد وصالهُتما واحدٌة وحجُتهما واحدٌة؟« قاَل: قاَل اقتتَلْت ِفئت
قاَل: »نَعم،   قاَل: هللاُ أكرُب، قاَل عمُر: ُأدرُِكها اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »ال«، قاَل: احلمُد هلِل، قاَل عثماُن: ُأدرُِكها اي رسوَل هللِا؟

: ُأدرُِكها اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »نَعم، تقوُد اخليَل ِبزِمَِّتها«وِبكَ   .  يَقتِتلوَن«، قاَل عليٌّ
 سنده ضعيف من أجل أبي خالد الداالني[.  # اإليماء: ] 

 

ها املطُر، إنَّ هلِل  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إيّنِ َأرى الفَْت َُتلَُّل بيوَتكم كما يَتخلَّلُ  -  6193
 . عزَّ وجلَّ سيفاً ال يسلُّه على أحٍد، فإذا سلُّوه على أَنفِسهم مل يُغمْد إىل يوِم القيامِة«

 [. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]
 

م جلَّ   -  6195 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال تقوُم الساعُة حَت َتكوَن ُخصومُتهم يف رهبِّ
»  .وعزَّ

 
عن أب هريرَة رضي هللا عنه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِمن أشراِط الساعِة سوُء اجلواِر، وقطيعُة  -  6198

يِن«األرحاِم، وَتعطي نيا ابلدِّ  .ُل السيِف عن اجلهاِد، وَأن ُُتَْتَل  الدُّ
 ، والخبر منكر[. إسناده ضعيف جداً # اإليماء: ]

 

عن أب هريرَة قاَل: كيَف ِبكم إذا مل أتُخذوا أصفَر وال أبيَض! ومل ُتدْمكم ماريٌة وال جرجيٌة! وال بدراق وال يناق!  -  6199
: قلُت: أبِصْر ما تقوُل اي أاب هريرَة، قاَل: فغضَب حَت ُتاجَلَ وجُهه، مث قاَل: ضلَّ أبو هريرَة  وُأخرِجتم منها َكفرًا َكفرًا! قالَ 

 .وما اهَتَدى إْن مل أكْن مسعْتُه ُأذانَي وَوعاُه َقليب، ثالَث مراٍت قاهَلا
 . إسناده من لم أهتد إليه[]في إسناده كهيل بن حرملة ذكره ابن أبي حاتم ولم يحك فيه قواًل، وفي # اإليماء:  

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ويٌل للعرِب ِمن شرِّ قد اقرتَب، اللهمَّ ال ُتدرِْكين إمارُة   -  6200

 الصبياِن«.
 الشطر األول عند أحمد، وكذا الثاني بلفظ: تعوذوا باهلل من رأس السبعين وإمارة الصبيان # اإليماء: 

 
 . عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »يَقتُل اخلليفُة الذي ببيِت املقدِس الذي دوهَنا«  -  6201

 بالل العكي قال األزدي منكر الحديث، وذكر حديثه هذا وقال: وال يعرف سماع بعضهم من بعض.# اإليماء: 
 
 

عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »تكوُن هدٌة يف شهِر رمضاَن توقُظ النائَم وتُفزُع اليقظاَن، مث   -  6202
ُن  تظهُر عصابٌة يف شواٍل، مث تكوُن َمعمعٌة يف ذي القعدِة، مث ُيسلُب احلاجُّ يف ذي احلجِة، مث تُنهتُك احملارُم يف احملرِم، مث يكو 
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مث تتنازُع القبائُل يف شهِر ربيٍع، مث العجُب كلُّ العجِب بنَي مُجادى ورجٍب، مث انقٌة ُمَقتَّبٌة خرٌي ِمن َدْسَكرة  صوٌت يف صفَر، 
 تُقلُّ مئَة ألٍف«. 

 (. 6178ووافقه األلباني في الضعيفة ) (، وقال الذهبي: ذا موضوع ...518 - 517/ 4أخرجه الحاكم )# اإليماء: 
 

جاُل على محاٍر أقمَر، ما بنَي ُأذنيِه سبعوَن   -  6203 عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خيرُج الدَّ
 . ابعاً، َمعه سبعوَن ألَف يهوديٍّ عليهم الطَّيالسُة اخلضُر، حَت يَنزلوا كوَم أب احلمراِء«

 ضعيف جدًا.  (: 1968الضعيفة ) # السلسلة
 

6204  - »  . عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »يَقتُل ابُن مرمَي الدجاَل بباٍب ُلدٍّ
 وأخرجه الترمذي وأحمد من مسند مجمع بن جارية. ضعيف، وله شاهد صحيح[.]  # اإليماء:

 

َل فيكم ابُن مرمَي إماماً ُمقسطاً، فُيصلِّي  عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يوشُك أْن ينز  -  6205
ُع اجلمَع، ويزيُد يف احلالِل«  . الصلواِت اخلمِس، وُُيَمِّ

 هو بهذا اللفظ واإلسناد ضعيف[. # اإليماء: ]
 

عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ُطوىب ِلعيٍش بعَد املسيِح، طُوىب ِلعيٍش بعَد املسيِح، يُؤَذُن   -  6206
للسماِء يف القطِر، ويُؤذَن لألرِض يف النباِت، فلو َبذرَت حبَّتَك على الصَّفا لَنبتْت، وال َتشاحَّ وال حتاسَد وال تباغَض، حَت 

 . سِد فال َيضرُُّه، ويطأُ على احليِة فال تضرُُّه«ميرَّ الرجُل ابأل
 (. 1926صححه األلباني في الصحيحة )# اإليماء: 

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ بنَي يَدي الساعِة الدجاَل، والدابَة، وأيجوَج   -  6207

خاَن، وطلوَع الشمِس ِمن مغرهِبا«  .ومأجوَج، والدُّ
 تعدياًل[.  الفيه والد ابن أبي مسرة، ولم أجد فيه جرحًا و # اإليماء: ]

 
هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال تقوُم الساعُة على أحٍد يقوُل ال إلَه إال هللاُ، أو أيمُر   عن أب هريرَة، عن رسولِ  -  6209

 . ابملعروِف ويَنهى عن املنكِر«
 في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[. ] # اإليماء:

 
 . عن أب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال َتقوُم الساعُة إال على ِشراِر الناِس« -  6210

 في كلثوم كالم وهو ضعيف. وعطاء لم يسمع من أبي هريرة[. # اإليماء: ]
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 . عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال َتقوُم الساعُة إال هنارًا« -  6211
 . هشام بن عمار صدوق كبر فصار يتلقن، وشهاب بن خراش صدوق يخطئ# اإليماء: 

 
ستعدًا حنَو العرِش عن أب هريرَة: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما َطرَف صاحُب الصُّوِر منُذ وكَِّل به مُ  -  6212

 . خَمافَة َأن يُؤمَر ابلصيحِة قَبَل َأن يرَتدَّ إليه طرفُه، كأنَّ َعيناُه كوَكبان ُدرِّايِن«
 (.1078أورده األلباني في الصحيحة )# اإليماء: 

 
عن األعمِش، عن أب صاحٍل، عن أب هريرَة، وعن عطيَة، عن أب سعيٍد اخلُدريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا   -  6213

وصاحُب الصُّوِر قد التَقَم الَقْرَن بفيِه وَأصغى مسَعُه وَحىن  -أَنْ َعُم أو قاَل: كيَف أنُتم، شكَّ أبوطالٍب  -عليه وسلم: »كيَف 
ؤمُر َأن يَنفَخ فيَنفخ«، َفقالوا: اي رسوَل هللِا كيَف نقوُل؟ قاَل: »ُقولوا: حسُبنا هللاُ ونِعَم الوكيُل، على هللِا  جبيَنه يَنتظُر مَت يُ 

لنا«  . توكَّ
 .(4737حديث أبي سعيد عند الترمذي وأحمد، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 

 
[:  6عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: }يَ ْوَم يَ ُقوُم النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِمنَي{ ]املطففني: -  6215

 .»ِمقداُر نصِف يوٍم، يكوُن ذلَك اليوُم على املؤمِن كَتَديل الشمِس للُغروِب«
 (: إسناده تالف.  1366)  # الروض البسام

 

قيِس بِن سكٍن قَاال: قاَل عبد هللا بُن مسعوٍد وهو َُيدُث عمَر يقوُل له: اي كعُب، أال َتسمُع ما عن أب عبيدَة و  -  6216
يقوُل عبد هللا بُن مسعوٍد: إذا ُحشَر الناُس يوَم القيامِة قَاموا على أقداِمهم أربعنَي عاماً، شاخصًة أبصارُهم إىل السماِء ال 

م حَت يُلِجَمهم العرُق، مث يُنادي مناٍد ِمن السماِء: اي أيُّها الناُس، أليَس عدل ِمن  يُكلُِّمهم بشيٍء، والشمُس على ُرؤوِسه
؟ قاَل: فَيقولوَن: بَلى، قا َ كلَّ رجٍل ِمنكم ما توىلَّ َل: مث يُنادي  ربِّكم الذي خَلَقكم وهو ربُّكم وَرزَقكم مث تولَّيُتم غريَُه َأن يُويلِّ

 اُس، وذكَر احلديَث. ُمناٍد من السماِء: اي أيُّها الن
ثين أبو صاحل، عن أب هريرَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »حَت إنَّ  قاَل أبو ثين األعمُش قاَل: وحدَّ عوانَة: وحدَّ

أحَدهم لَيلتفُت فُيكشُف عن ساٍق، قاَل: فَيخروَن ُسجدًا، وقد قاَل: وُتدمُج أصالُب املُنافقنَي حَت تكوَن عظماً واحدًا 
ا َصياصي البقِر، قاَل: فُيقاُل هلم: ارَفعوا رؤوَسكم إىل نورِكم بقدِر أعماِلكم، قاَل: فرَتفُع طائفٌة ِمنهم رؤوَسهم إىل أ مثاِل  كأهنَّ

ِل  اجلباِل ِمن النوِر، ميرُّوَن على الصراِط املستقيِم كَطرِف العنِي، مث يَرفُع آَخروَن رؤوَسهم إىل أمثاِل الصوِر على الصراِط كمث
ون شدًا، مث يرفُع آَخروَن رؤوَسهم دوَن ذلَك، فَيمشوَن مشياً،   الريِح، مث يَرفُع آَخروَن رؤوَسهم على نوٍر دوَن ذلَك، فَيشَتدُّ

  حَت يَبقى آخُر الناِس رجٌل على ُأمنلِة رجِلِه مثُل طرِف السراِج، فيخرُّ مرًة وَيستقيُم ُأخرى وُتصيُبه الناُر فتسفُع ِمنه، حَت
 َج فيقوَل: ما ُأعطَي أحٌد مثَلما ُأعطيُت، وال َيدري مما جَنا فيقوُل: غرَي أيّنِ وجدُت سفعاً وأيّنِ جنوُت ِمنها«. خير 

ثين جماهٌد، عن ُعبيِد بِن ُعمرٍي قاَل: الصراُط مثُل حرِف السيِف، َدحٌض َمَزلٌة يَتكفأُ، واملالئكُة واألنبي اُء  قاَل األعمُش: وحدَّ
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 واملالئكُة يَتخطَّفون ابلَكالليِب. : ربِّ َسلِّْم َسلِّْم، قياٌم يقولونَ 
 به  قاَل: مث رجَع إىل حديِث عبد هللا بِن مسعوٍد قاَل: فاستقبَ َله ابٌب فينفتُح، فرَيى شيئاً ما مل تَ َر عيناُه مثَله قطُّ وال َيسمعُ 

رر املُتناِصَفِة، فيقوُل: اي ربِّ أدِخلْ  ين هذا، قاَل: فُيقاُل له: إْن أنَت دخلَته لعلََّك َأن تسَأَل غريَه،  ِمن الشجِر واألهناِر والسُّ
،  فيقوُل: وعزَّتَك ال أسأُلَك غريَه، فيدخُل، فَبينا هو ُمعجٌب مبكانِِه ال يَرى أحدًا ُأعطَي مثَلما أُعطَي إذ فُتَح له ابٌب آخرُ 

هذا، فيقاُل له: أليَس قد حلفَت َأن ال تسَأَل غريَه؟ فيقوُل: ال  فإذا قد حتاقَ َر يف عينِه ما هو فيه، فيقوُل: اي ربِّ أدِخْلين 
  وعزَّتَك ال أسأُلَك غريَه، فيدخُل، فبيَنما هو ُمعجٌب فيه ال يَرى أنَّ أحدًا ُأعطَي مثَلما ُأعطَي، قاَل: فُيفتُح له ابٌب آخُر،

ه؟ فيقاُل: أرأيَت إن أدخلُتَك تسَأُل غريَه؟ فيقوُل: ال وعزَّتَك فَيقوُل: اي ربِّ أدِخْلين هذا، فُيقاُل: أمل حتلْف َأن ال َتسَأَل غريَ 
اَل:  ال أسَأُل غريَه، قاَل: فيدخُل، فبيَنما هو ُمعجٌب مبكانِِه ما يَرى أنَّ أحدًا ُأعطَي مثَل ما ُأعطَي فُيفتُح ابٌب آخُر رابٌع، ق

 أدِخْلين هذا، فيقوُل: أو مل حتلْف َأن ال تسَأَل غريَه؟ قاَل: فيقوُل:  فريَى شيئاً فيتحاقُر يف عينِه كلُّ ما هو فيه، فيقوُل: اي ربِّ 
 ال وعزَّتَك ال أسَأُل غريَه. 

ريِر   فيدخُل فيه، فَتستقبُله خضراُء هلا سبعوَن ابابً، يف كلٍّ أزواٌج وُسرٌر وأبواٌب ومناصُف، قاَل: فيقعُد مع زوجِتِه على السَّ
، يَرى ُمخَّ ساِقها ِمن وراِء َسبعنَي ُحلًة، فيلمُس بيِدِه على كبِدها ويتناوُل الكأَس، فُيقاُل له: قد  عليها سبعوَن ُحلًة ألواهُنا شَتَّ 

ازددَت منُذ انَوْلتين الكأَس ُحسناً سبعنَي ِضعفاً، قاَل: ويقوُل هلا: قد ازددِت يف َعيين ُحسناً َسبعنَي ضعفاً، قاَل: فبينا هو  
عطَي مثَل ما ُأعطَي إذ أقبَل إليه رجٌل عليِه ِمن النوِر ما ال يعلُمه إال هللاُ، فإذا رآُه أخَذ يسجُد له،  كذلَك ال يَرى أنَّ أحدًا أُ 

ا َأان َقهرماٌن لَك على قصوٍر َمفاتيُحها بيدي مل يفتْحها  فيقوُل له: ما شأُنَك؟ فيقوُل: أليَس أنَت ربِّ ذو اجلالِل؟ فيقوُل: إمنَّ
ان يف ألِف َقهرماٍن، كلُّ َقهرماٍن على قصٍر ِمن َأدانها إىل َأقصاها مسريُة ألِف سنٍة يَرى َأقصى ُملَكه،  أحٌد منُذ ُأغلقْت، وأ
 يَعين كما يَرى َأدانُه. 

( من طريق األعمش 7684/ 8668(، واإلتحاف )4539والحديث في المطالب ) محمد بن يونس الكديمي متهم بسرقة الحديث.# اإليماء: 
 من قول ابن مسعود، ثم قال الحافظ: هذا إسناد صحيح متصل رجاله ثقات. وجعله كله 

 
عن أب هريرَة قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إذا كاَن يوُم القيامِة يقوُل هللاُ تعاىل: أيَن   -  6217

م«، فقاَل ابُن   نيا مرَّتنِي،  اجلبَّارون واملُتكربوَن؟ فيأُتوَن فَيقوموَن ُقداَم رهبِّ عباٍس: اي رسوَل هللِا كم يَقفوَن؟ قاَل: »يَقفوَن مثَل الدُّ
م، فيقوُل هللاُ هلم: ادُخلوا اجلنَة برَ  محيت،  مث يقوُل: أيَن أصحاُب اخلرِي واملعروِف والَيقنِي والرمحِة؟ فَيقوموَن شاِخصنَي إىل رهبِّ

 . ادُخلوها بسالٍم آِمننَي«
 من هذا الوجه[. ضعيف اإلسناد # اإليماء: ] 

 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »سألُت هللَا عزَّ وجلَّ الشفاعَة ألُميت فقاَل يل: لَك   -  6218
َشاِلِه«،  َسبعوَن ألفاً َيدخلوَن اجلنَة بغرِي حساٍب، فقلُت: اي ربِّ زِْدين، فقاَل: فإنَّ لَك َهكذا، فَحثا بنَي يديِه وعن مييِنِه وعن

رضي هللاُ عنه: حسُبنا اي رسوَل هللِا، فقاَل عمُر رضي هللاُ عنه: دَع رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيكثُر لنا    أبو بكرٍ فقاَل 
 . « أبو بكرٍ كما أكثَر هللاُ َتعاىل لنا، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »صدَق 
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 اإلسناد: وهذا إسناد جيد على شرط البخاري. (: عن هذا 1879الصحيحة ) السلسلة #
 

عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الصراَط بنَي َظهرايَن جهنَم َدْحٌض َمزلٌة، واألنبياُء   -  6219
لبغاِل والرِّكاِب، وشدٍّ على األقداِم، فناٍج  عليه يَقولوَن: َسلِّْم َسلِّْم، والناُس كلمِح الربِق، وكَطرِف العنِي، وكَأجاويِد اخليِل وا

 . ُمسلٌَّم وخمدوٌش ومرسٌل ومطروٌح فيها، وهلا سبعُة أبواٍب، لكلِّ ابٍب ِمنهم جزٌء مقسوٌم«
 حديث صحيح، وله شواهد كثيرة[.# اإليماء: ]

 
هللَا يدُخل اجلنَة يَنعْم وال يبُؤْس، وخيُلْد ال  عن أب هريرَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن يتقِّ  -  6220

 .ميوُت، ال تَبلى ثيابُه، وال يَفىن شبابُه«
 . ]صحيح بلفظ آخر[# اإليماء:  

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا جلَّ وعزَّ لريفُع للمؤمِن ذرِّيَته يف اجلنِة وإْن مل   -  6221

 . وا درجَتُه لِتقرَّ هِبم عيُنه«يبُلغ
 . زيد بن الحباب يروي عن الثوري أحاديث مقلوبة# اإليماء: 

 
 . عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أهناُر اجلنِة َتفجُر ِمن جباِل مسٍك« -  6222

 
عن أب هريرَة، أنَّ رجاًل ِمن أهِل الكتاِب سأَل رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم: ِإالَم يصرُي طعاُم أهِل اجلنِة؟ قاَل:   -  6223

 .«»يكوَن َرْشحاً مثَل َحباِب املسكِ 
 هذا الحديث وإن كان في إسناده من هو متكلم فيه، فقد ورد في الصحيح من حديث جابر[. ] # اإليماء:

 
 . عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ منزَل املؤمِن يف اجلنِة َمسريُه للراكِب ثالُث لياٍل« -  6224

 
ا ما  عن أب هريرَة: أنَّ أعرابياً قاَل: اي رسوَل هللِا َأيف اجلنِة إبٌل؟ قاَل: »اي أعرابُّ، ِإن يُدِخْلَك هللاُ اجلنَة رأيَت ِفيه  -  6225

   .َتشتهي نفُسَك، وتلذُّ عيُنَك« 
 الجرجاني هو عيسى بن سليمان ضعيف[. ةأبو طيب] # اإليماء:

 
عن احلسِن، عن أب هريرَة وأب سعيٍد، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ آِخَر َمن يدخُل اجلنَة وخيرُج ِمن   -  6226

رُت عليهم، فيقولُ  هللاُ عزَّ   الناِر َلرجٌل يُقاُل له: ما كنَت تعمُل ِمن اخلرِي؟ فيقوُل: ما َأذكُر شيئاً، إال أنَّين كنُت إذا ابيعُت َيسَّ
«. وجلَّ  ، فيسأُل ويتمىنَّ روا ِبعبدي إىل اجلنِة، فيقاُل له: َسْل ومَتَنَّ  : أان أحقُّ ابلُيسِر، يسِّ
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 . قال أبو هريرَة: هذا لَك ومثَله َمعه، وقاَل أبوسعيٍد: هذا لَك وعشرُة أمثاِلِه َمعه 
 موسى بن زكريا وعدي بن الفضل متروكان، وعمار بن هارون ضعيف[.] # اإليماء:

 
نيا ِمن حرِّ انِر جهنَم جزٌء ِمن سبعنَي  ع -  6227 ن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ حرَّ انِر الدُّ

نيا اليت يُنتفُع هبا تَ َتعوُذ ابهلِل ِمن انِر جهنَم، وانُر جهنَم سوداُء ُمظلمٌة ال يُنتفُع هبا«.   جزءًا، وإنَّ انَر الدُّ
 موسى بن مطير واه وكذبه ابن معين.# اإليماء: 

 
عن أب هريرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ يف جهنَم وادايً يُقاُل له َلْمَلم، إنَّ َأوديَة جهنَم   -  6229

 . لَتستعيُذ هللَا ِمن حّرِه«
 (: إسناده واه. 1767)  # الروض البسام

 

ابِن مسعوٍد وأب هريرَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ثالٌث يف املَنسِإ حتَت قدِم  عن أب بشٍر، عن  -  6230
بوَن  الرمحِن عزَّ وجلَّ، ال يُكلُِّمهم هللاُ وال يَنظُر إليهم وال يُزكِّيهم«، قلُت: اي رسوَل هللِا َمن هم؟ َجلِّهم لنا، قاَل: »املُ  كذِّ

 . املُتربُئ ِمن ولِدِه«، قلُت: فما املَنسأُ اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »ُجبٌّ يف قعِر جهنَم وأسفِل طبَقِتها« ابلَقدِر، وُمدمُن اخلمِر، و 
 بقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه، ولم أعرف من هو أبشر هذا[. # اإليماء: ]

 

 [ مسندُ أبي هندٍ الدَّاريِّ 476] 
اريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ للموِت فَ َزعاً، فإذا بلَغ أحدَكم موُت أخيِه   -  6231 عن أب هنٍد الدَّ

ينِ  فليُقْل: إانَّ هلِل وإانَّ إليِه راجعوَن، اللهمَّ َأحْلِْقُه ابلصاحلنَي واخُلْف على ذرِّيِتِه يف الغاِبريَن، واغفْر لَنا وَله ، اللهمَّ ال  يوَم الدِّ
 . حترِْمنا أجَرُه، وال تفِتنَّا بعَدُه«

(: وزيَّاد بفتح الزاي المنقوطة وتشديد التحتانية المثناة، وكذا جده، وفائد بالفاء، هو وولده  448/ 7وقال الحافظ في اإلصابة )# اإليماء: 
 ضعيفان، وقد جاء عنهما عدة أحاديث مناكير. 

 

 [ مسندُ أبي وَدَاعةَ السَّهميِّ  479] 
ه قاَل: رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم وأاب بكٍر رضَي هللاُ   عن املُطلبِ  -  6235 بِن املطلِب بِن أب َوَداعَة، عن جدِّ

 َتعاىل عنه على ابِب َبين َشيبَة، فمرَّ رجٌل وهو يقوُل: 
 الدارِ  ال نزلَت آبِل عبدِ اي أيُّها الرجُل املُحوُِّل رَْحَلُه ... أَ 

 َهِبَلْتَك أُمَُّك لو نزلَت بَرْحِلهم ... َمَنعوَك ِمن ُعْدٍم وِمن إقتارِ 
 

، لكنَّه   قاَل: فالتفَت رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إىل أب بكٍر فقاَل: »هكذا قاَل الشاعُر؟« قاَل: ال والذي بعَثَك ابحلقِّ
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 قاَل:
 ُل رَْحَلُه ... َأال نزلَت آبِل عبِد منافِ اي أيُّها الرجُل املُحوِّ 

 َهِبَلْتَك أُمَُّك لو نزلَت بَرْحِلهم ... َمَنعوَك ِمن ُعْدٍم وِمن إقرافِ 
 اخلالطنَي فقريَهم بَغنيِّهم ... حَت يعوَد فقريُهم كالكايف

افِ   ويُكلِّلوَن ِجفاهَنم بَسِديفهم ... حَت تغيَب الشمُس يف الرَّجَّ
 النيبُّ حممٌد ... القائالِن َهُلمَّ لأَلضيافِ ِمنهم عليٌّ و 

 
   .قاَل: فتبسَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وقاَل: »هكذا مسعُت الرواَة يُنشدونَه«

 . شيء أحمد بن عبيد لين الحديث، والزََّباري محمد بن زياد قال ابن معين: ال# اإليماء:  
 

     [ مسندُ ابنُ البُجَريِ 481] 
قاَل: أصاَب يوماً النيبَّ صلى هللا عليه وسلم اجلوُع، فوضَع   - وكاَن ِمن أصحاِب رسوِل هللِا  -عن ابِن الُبجرِي  -  6237

نيا جائعٍة عاريٍة يوَم القيامِة، أال اي ُربَّ نفٍس جائعٍة عا ريٍة يف  على بطِنِه حجرًا مث قاَل: »َأال ُربَّ نفٍس طاعمٍة انعمٍة يف الدُّ
نيا طاعم   ٍة انعمٍة يوَم القيامِة، أال اي ُربَّ ُمكرٍم لنفِسِه وهو هَلا ُمهنٌي، أال اي ُربَّ ُمهنٍي لنفِسِه وهو هَلا ُمكرٌم، أال اي ُربَّ الدُّ

شهوِة ساعٍة   ُمتخوٍِّض وُمَتنعٍِّم يف ما أفاَء هللاُ على رسوِلِه ماَلُه عنَد هللِا ِمن َخالٍق، أال وإنَّ عمَل الناِر سهٌل بَسهوٍة، أال ُربَّ 
 . أورََثْت ُحزانً طوياًل«

 ضعيف جدًا. (: 2368وقال في موضع آخر ) : موضوع.(1115قال األلباني في الضعيفة )# اإليماء:  
 

 [ مسندُ أمساءَ بنتِ أبي بكرٍ الصِّديق 482] 
بكٍر، فلبْثنا أايماً   عن عروَة، عن أمساَء ابنِة أب بكٍر رضي هللاُ عنهما قالْت: ارحتَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم وأبو -  6238

جلنِّ  ثالثًة أو أربعًة أو مخَس لياٍل ال َندري أين ِوْجُه رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، وال أْيتينا عنه خرٌب، حَت أقبَل رجٌل ِمن ا 
، فاراتَع له الناُس، فجَعلوا يتبعونَه ويسمعوَن صوَته وما يرونَ ِمن أس ه، فِل مكَة يتغىنَّ ِببياٍت ِمن شعِر غناِء الرُّكباِن غناٍء عربٍّ

 وإنَّه لَيشقُّ وسَط مكَة حَت خرَج ِمن َأعلى مكَة وهو يقوُل: 
 دِ َجزى هللاُ خريًا واجلزاُء بكفِّه ... رَفيقنِي حالَّ َخيميت أمِّ َمعب

 مها نَزالها ابهلُدى واهتدْت به ... فأفلَح َمن َأمسى رفيَق حممدِ 
 لِيَ ْهن بين كعٍب مكاُن فَتاهِتم ... وَمقعُدها للمؤمننِي مبرَصدِ 

 
ا مسْعنا قوَله عرْفنا ِوْجَه رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، وإنَّ ِوْجَهه إىل املدينِة، ورجَع الطلُب بنجاِة رسوِل هللاِ   صلى هللا  فلمَّ
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 . عليه وسلم، وعرَف عليٌّ والعباُس وبناتُه خربَه وأْن قد أجناُه هللاُ عزَّ وجلَّ ممن طلَبهُ 
 سيف بن عمر قال في التقريب: ضعيف في الحديث عمدة في التاريخ.# اإليماء:  
 

ا قالْت: ملَّا خرَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم   -  6239 عن حممِد بِن إسحاَق قاَل: ُحدثُت عن أمساَء بنِت أب بكٍر أهنَّ
فَوَقفوا على ابِب أب بكٍر، فخرَجْت إليهم َفقالوا: أيَن أبوِك اي بنَت أب بكٍر؟  جهِل بُن هشاٍم،  َأاتان نفٌر ِمن ُقريٍش فيهم أبو 

ي َلطمًة خرَّ ِمنها ُقرطي،  - وكاَن فاحشاً خبيثاً   -جهٍل يَدُه   َأدري وهللِا أيَن َأب، قالْت: فرَفَع أبو قالْت: قلُت: ال فلطََم خدِّ
 قالْت: مث انَصَرفوا.

َه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، إْذ أقبَل رجٌل ِمن اجِلنِّ ِمن أسفِل مكَة يُغينِّ   ِببياِت  فَمضى ثالُث لياٍل ما َندري أيَن توجَّ
 شعٍر غىنَّ هِبا العرُب، وإنَّ الناَس لَيتبعونَه َيسمعوَن صوَتُه وما يَرونَُه، حَت خرَج ِبعلى َمكَة: 

 جزا هللاُ ربُّ الناِس خرَي جزائِِه ... رَفيقني قَاال َخيميت أمِّ َمعبدِ 
 مها نَزال ابهلُدى واغَتدوا به ... فأفَلَح َمن َأمسى رفيَق حممدِ 

 َبين كعٍب مكاُن فتاهِتم ... وَمقعُدها للُمؤمننَي مبَرصدِ  لِيَ ْهنِ 
 

َه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، وأنَّ وجَهُه إىل املدينِة، وَكانوا أربعًة: رس ا مِسْعنا قوَله عَرْفنا حيُث وجَّ وُل هللِا  قالْت: فلمَّ
 ، وعبد هللا بُن ُأريقٍط دليُلهما. بكٍر وعامُر بُن ُفهريَة َموىل أب بكرٍ  صلى هللا عليه وسلم وأبو

   إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

 [ مسندُ أمساءَ بنتِ عُميسٍ 483]
ا أَدَخْلناها إليِه أَخرَج لنا النبيُّ صلى هللا - 6240   عن أسماَء قالْت: َزففُت إلى رسوِل هللاِ صلى هللا عليه وسلم بعَض نسائِِه، فلمَّ

فجعلُت   قدحَ عليه وسلم قدحاً فيه لبٌن، فشرَب ِمنه ثم ناَولَه امرأةً، قالْت: ال أَشتَهيِه، فقاَل لها: »أَجوعاً وكذباً؟« قالْت: فناَولَني ال 

 . أُديُر القَدح ألصيَب بشفَتي موضَع شفتِِه صلى هللا عليه وسلم، وتَرْكناه وأَهلَه

 .منصور واسمه أدهم لم أجد له ترجمة[ ]أبو# اإليماء:  
 

 [ مسندُ أمساءَ بنتِ يزيدَ بن السَّكنِ 484] 
 عن أمساَء بنِت يزيَد قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن ترَك ِديناريِن ترَك َكيَّتنِي«.  -  6243

 .ولفُظ ابِن ِبشراَن: »َمن ترَك دينارًا ترَك َكيًَّة«
  (: هذا إسناد جيد.2637الصحيحة ) السلسلة # 
 

 [ مسندُ أَمَة بنتِ خالدِ بنِ سعيدِ بنِ العاصِ أمِّ خالدٍ  485] 
َء  عن َأَمة امرأِة الزبرِي بِن العواِم قالْت: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أيُمُران إذا ُحمَّ الزبرُي أنَّ ُنربَد له املا -  6245

 .وحندرَُه عليهِ 
 إسناده صالح[. ] # اإليماء:
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عن أمِّ خالِد بنِت خالِد بِن سعيِد بِن العاِص قالْت: ملَّا قدمُت ِمن احلبشِة رأيُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم   -  6246

ا«، كأنَّه يقوُل: َكيَِّسةٌ   . ورأيُت اخلاَُت بنَي َكتفيِه، فجعلُت أَنظُر إليِه، فقاَل: »إهنَّ
 (: وإسناده حسن. 1404( )1403)  # الروض البسام 
 

 [ مسندُ بَرَّةَ بنتِ أبي تَجْراةَ  487] 
عن بَ رََّة بنِت أب جَتراَة قالْت: رأيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم حنَي انَتهى إىل املَسعى قاَل: »اسُعوا فإنَّ هللَا كتَب  -  6248

 .عليُكم السعَي«، فرأيُتُه َيسعى حَت بَدْت رُكبتاُه ِمن انكشاِف إزارِهِ 
 الواقدي متروك. # اإليماء:  
 

 [ مسندُ بُسرةَ بنتِ صفوانَ 489] 
عن ُبسرَة بنِت صفواَن قالْت: دخَل عليَّ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وَأان أمشُط عائشَة فقاَل: »اي ُبسرُة،   -  6250

َمن خيُطُب أمَّ كلثوٍم؟« قلُت: خيطُبها فالٌن وفالٌن وعبد الرمحن بُن عوٍف، فقاَل: »أيَن أنُتم عن عبد الرمحن، فإنَّه ِمن سادِة  
ها شيبَة بِن ربيعَة،  املُسلمنَي، وخيارُ  ا تكرُه َأن تُنكَح على ضرٍّ أو تسأَل طالَق بنِت عمِّ هم أمثالُُه«، قلُت: اي رسوَل هللِا، ِإهنَّ

ا ِإن تنكْح حَتظى وَترضى«، قالتْ   قاَل: فَأعاَد قوَله كما قاَل، قالْت: فَأعدُت عليِه َقويل، فَأعاَد قوَله الثالثَة وقاَل: »إهنَّ
 َنتاه، أال َتسمعنَي ما يقوُل لِك رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم! عائشُة: اي هَ 

   قالْت: فَمسحُت َيدي ِمن ِغْسَلِتها وذهبُت إىل أمِّ كلثوٍم فَأخربهُتا مبا قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قالْت: فَأرسلتْ 
 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 

 زوجِ النبِّ صلى اهلل عليه وسلم [ مسندُ حفصةَ بنتِ عمرَ  491] 
عن حفصَة زوِج النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه كاَن يتوضََّأ للصالِة مث يُ َقبُِّل   -  6252

 وال َُيِدُث ُوضوءًا.
بن اجلارود: حدثنا َيىي بن   ( حدثنا احلسن بن عالن: حدثنا حممد بن خملد: حدثنا حممد275،  206مسند أب حنيفة )ص 

 نصر بن حاجب: حدثنا أبو حنيفة، عن أب روق، عن إبراهيم بن يزيد، عن حفصة ... 
 (175  - 170/  2إبراهيم لم يسمع من حفصة، وأبو روق تكلم فيه والحديث اختلف في إسناده، انظر الخالفيات للبيهقي )# اإليماء: 

 
ي النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قالَتا: أصَبَحتا صائِمَتنِي فُأهدَي هلما هديٌة،  عن عمرَة، عن عائشَة وحفصَة زوجَ  -  6253

ا دخَل َعليهما رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذَكَرات ذلَك َله، فأَمَرمها َأن َتصوما يوماً مكانَه  . فَأفَطرات، فلمَّ
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 



634 

 

َيٌة[ فقاَل: »ال   -  6254 عن حفصَة قالْت: أَتت امرأٌة إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقالْت: إنَّ زوَجها أيتِيها وهي ]جُمَب َّ
 ِبَس ]إذا كاَن[ يف َصماٍم واحٍد«.

 
عن سديسَة َموالِة حفصَة، عن حفصَة قالْت: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل وقد نذرُت أْن أضرَب   -  6255

فِّ إىل جانِب البيِت فَغطَّيُتُه بكساٍء فقلت:  فِّ إْن قدَم ِمن مكَة، فبيَنا َأان كذلَك إذ استأذَن عمُر، فانطلقُت ابلدُّ إنَّ نيبَّ  ابلدُّ
 يُهاَب، فقاَل: »إنَّ الشيطاَن ال يَلقى عمَر ُمنذ أسَلَم إال خرَّ لوجِهِه«. هللِا أحقُّ َأن

مسَعين النيبُّ صلى هللا عليه وسلم وقد نذرُت أن أضرَب   بن عبد هللا، عن سدوسيَة موالِة حفصَة قالْت: عن ساملويف رواية 
 ابلدفِّ إْن قدَم مكَة، فذكَر مثَله ومل يذكْر حفصَة.

َنذَرت امرأٌة أَن تضرَب على رأِس رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم   عن سامل، عن سدوسية، عن حفصَة قالْت: روايةويف 
، فقاَل هلا: »يف نذَرِك«.   ابلدفِّ

 .( عن سديسة عن النبي صلى هللا عليه وسلم70/ 9الفضل بن موفق قال الحافظ: فيه ضعف والحديث في المجمع )# اإليماء:  
 

عن حفصَة بنِت عمَر قالْت: كاَن يوٌم ِمن أايِمها ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فناَم يف بيِتها فطالْت نوَمُتُه،   -  6256
بتَك، فقاَل:  فِهبُت أْن أوقظَُه فأهبَته، فهبَّ ِمن نوِمِه حُممرًة عيناُه، فقلُت: اي رسوَل هللِا، إيّنِ هبُتَك َأن أوقَظَك ِمن نوَمِتَك فأه

ه لَيُمرُّ  »إيّنِ أعَجَبين ِلقاُكم أُميت يف اجلنِة«، فقلُت: أميا؟ قاَل: »الصَّعاليُك املُجاهدوَن يف سبيِل هللِا، إيّنِ رأيُت أحَدهم وإنَّ 
أبطَأ الناِس  حبََجَبِة اجلنِة، فرَيمي إليهم بسيِفِه ويقوُل: دوَنكم، مل ُأعِطَك ما حُتاِسبوين عليِه، مث يعنُق فيدخُل اجلنَة، ورأيُت 

 . ُدخواًل اجلنَة النساُء وذو األمواِل، وما قاَم عبد الرمحن بُن عوٍف حَت استبطأُت َله القياَم«
 (: منكر.6591الضعيفة ) # السلسلة 
 

 [ مسندُ خَيْرَةَ أمِّ الدَّرداءِ الكُربى  494] 
ا قالْت: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا  -  6259 رداِء أهنَّ عليه وسلم يقوُل: »َمن شرَب اخلمَر مل يَرَض هللاُ َعنه أربعنَي عن أمِّ الدَّ

 .صباحاً، فإْن ماَت ماَت كافرًا« 
( من طريق ابن خيثم، عن شهر، عن أسماء بنت يزيد، عن النبي صلى هللا عليه وسلم ليس فيه: عن  460/  6أخرجه أحمد )# اإليماء: 
 أم الدرداء 

 

 سفيانَ أمِّ حَبيبةَ زوجِ النبِّ صلى اهلل عليه وسلم [ مسندُ رملةَ بنتِ أبي  497] 
عن أمِّ حبيبَة بنِت أب سفياَن قالْت: سألُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن املُسَتحاضِة، فقاَل: »َتغتسُل   -  6262

 . غساًل ِإذا مَضْت َأايُم َأْقرائِها، وتَتوضأُ لكلِّ صالٍة وُتصلِّي«
 ف. إسناده ضعي # اإليماء:
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  عن أمِّ َحبيبَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن َبىن هلِل عزَّ وجلَّ بيتاً َبىن هللاُ عزَّ وجلَّ َله بيتاً يف -  6264
 اجلنِة«. 

نيا َبىن هللاُ َله بيتاً أوسَع ِمنه يف اجلنِة« اُموخي: »َمن َبىن مسجدًا يف الدُّ  . ولفُظ الشَّ
 ولكن الحديث صحيح[. ..إسناده ضعيف .] # اإليماء:

 
 [ مسندُ زينبَ بنتِ أبي سَلَمةَ 499]   

ا قالْت: جاَءْت أُمُّ ُسليٍم امرأُة أب طلحَة إىل رسوِل هللِا عليه السالم فقالْت: اي   -  6268 عن زينَب بنِت أب سلمَة أهنَّ
، هل َعلى املرأِة ِمن ُغسٍل ِإذ  . ا هي احَتلمْت؟ فقاَل: »نَعم، ِإذا رَأت املاَء« رسوَل هللِا، إنَّ هللَا ال َيسَتْحيي ِمن احلقِّ

 ( 17496هو في الموطأ وغيره من طريق هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
 

عن زينَب بنِت أُمِّ سلمَة، أنَّ أُمَّ النَّحاِم ُتويَف زوُجها، فأَتت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقالْت: إنَّ ابَنيت َتشتكي   -  6269
ُلها؟ قاَل: »ال«، قالْت: إيّنِ َأخشى َأن تَنفقَئ عيُنها، قاَل: »ال، وِإن انفقَأْت، قد كانْت ِإحداُكنَّ مَتكُث    احلَولَ عيَنها فُأَكحِّ

 . بعَد وفاِة زوِجها«
 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:

 
عن زينَب بنِت أب َسَلمَة، أنَّ زوَجها عبد هللا بَن زَْمَعَة القرشيَّ خرَج َمع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف بعِض   -  6270

ُه كلَّها، فأَتى ِبه رسوَل هللِا  ما يَغزو حَت مرُّوا ِبوادي مثوَد، فإذا هو خباٍُت فأخَذُه فجَعَلُه يف ُأصبُ ُعِه الوُ  سطى فغطَّى فصُُّه كفَّ
ا رآُه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم تقنََّع ِمنه وأ عرَض  صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي رسوَل هللِا، إيّنِ وجدُت هذا اخلاَُت، فلمَّ

 ُث وَجَدُه. َعنه مث قاَل: »رُدَُّه فأَلِقِه حيُث وجدتَُّه«، فانطلَق ِبه فأَلقاُه حي 
 كاَن فقالْت: هَناُهم النيبُّ صلى هللا عليه وسلم حيُث ما مرُّوا بذلَك الَوادي أْن يشَربوا ِمن مائِِه شيئاً، وإنَّ رجاًل ِمن األنصارِ 

ا يَبسْت، فانطَلَق فأخَذ ِمن ماِء ذلَك الوادي فجَعَله ِفيها، فلمَّ  َث األنصاريُّ أنَّ  َمريضاً وكاَن َمعه َوْطَبٌة أيكُل ِمنها وأهنَّ ا ُحدِّ
ا يَبسْت، فجعلُت فِ  يها ِمن ماِء  رسوَل هللِا هَنى َعنه أاتُه فقاَل: اي نيبَّ هللِا إيّنِ رجٌل مريٌض، وكانْت َمعي َوْطَبٌة آكُل ِمنها وإهنَّ

 . هذا الَوادي قبَل أْن أعَلَم أنََّك هَنيَت عنُه، فأَمَرُه فَأهراقَ َها
 سعد العوفي ضعيف، وكذا ولده عمرو. عطية بن # اإليماء:  
 

 [ مسندُ سُعدى بنتِ عوفِ بنِ خارجةَ بنِ سنان  502] 
عن ُسْعدى بنِت عوِف بِن خارجَة بِن سنان قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خُيسُف جبيٍش يف   -  6273

 . الَبيداِء، فَيصيُح صائٌح ِمن السماِء: اي بيداُء بِيدي هِبم«
 في اإلسناد من لم أعرفه، وإسحاق بن يحيى بن طلحة ضعيف.إليماء: # ا 
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 [ مسندُ سَلمى أمِّ رافعٍ 503]

عن َسلمى قالْت: َشكى إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم رجٌل ُيُد يف َقدميِه ضرابانً، فقاَل: »اخِضْبهما   -  6274
 . ابحلناِء، وألِق يف احلناِء شيئاً ِمن ملٍح«

 مأمون.  ( وقال: هذا حديث ال يصح، قال يحيى: معمر ليس بثقة وال1471( )1470أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )# اإليماء: 
 

 [ مسندُ سودةَ بنتِ زَمْعةَ 504] 
ا نظَرْت يف ركوٍة فيها ماٌء، فَنهاها رسوُل هللِا عن ذلَك وقاَل: »إيّنِ أ -  6275 خاُف عليُكم ِمنه  عن سودَة بنِت زَمعَة أهنَّ

 .الشيطاَن«
 حديث ضعيف بهذا اإلسناد[. ] # اإليماء:

 

 [ مسندُ صفيةَ بنتِ حُيَيٍّ زوجِ النبِّ صلى اهلل عليه وسلم 505] 
 . عن صفيَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َأفطَر احلاِجُم واملُستحِجُم« -  6276

 ( موقوفًا. 2310/ 2744( واإلتحاف ) 1070المطالب )رفعه وهم، وهو في # اإليماء:  
 

ا حجْت مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قالْت:   -  6277 ا أخربْته أهنَّ عن صفيَة زوِج النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، أهنَّ
ا أفْضنا ِمن مَجٍع إىل ِمىن عثَر ب بَعريي فُكسرْت قارورٌة يل فيها َذريرٌة،  ريرَة مكاهَنا، فقاَل رسوُل هللِا  فلمَّ فأخذُت أعيُد الذَّ

ي الطيَب«، ومل أيُمْرين بكفارةٍ  ثوه ابلذي كاَن، فقاَل: »ال مَتسِّ  . صلى هللا عليه وسلم: »ما هذه الريُح؟« فحدَّ
 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 

عن أمِّ عبد هللا ابنِة أب القنِي املُزيّنِ قالْت: كنُت آلُف صفيَة ِمن بنِي أزواِج النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، وكانْت   -  6278
ثين عن قوِمها وما كانْت تسمُع ِمنهم، قالْت: خرْجنا حيُث َأجالان رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فأَقْمنا خبيرَب، فتزوَّجَ  ين  حُتدِّ

َلين يف حصنِ كنانُة ب ِه  ُن أب احلُقيِق، فَأعَرَس ِب قُبيَل ُقدوِم رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِبايٍم، وذبَح ُجُزرًا وَدعا يهوَد وحوَّ
بُسالمل، فرأيُت يف النوِم كأنَّ قمرًا أقبَل ِمن يثرَب يسرُي حَت وقَع يف ِحْجري، فذكرُت ذلَك لكنانَة َزوجي، فَلَطَم َعيين  

 ْت، فنظَر إليها رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم حنَي دخلُت عليِه فسأََلين فأخربتُُه. فاخضرَّ 
ا نزَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم خيربَ    قالْت: وجعلْت يهوُد َذرَاريها يف الكتيبِة وجرَّدوا حصوَن النَّطاِة للُمقاتلِة، فلمَّ

فقاَل: قد فرَغ حممٌد ِمن أهِل النَّطاِة وليَس َههنا أحٌد يقاتُل، وقْد قُتلْت يهوُد حيُث   وافتَتَح حصوَن النَّطاِة دخَل عليَّ كنانةُ 
، قالْت: وهو َأحصُن ما عنَدان، فخرَج حَت أدخَ  قِّ َلين إىل حصِن النِّزاِز ابلشِّ َلين وبنَت قُتَل أهُل النَّطاِة وكَذبَ ْتنا األعراُب، فحوَّ

ي ونسياٍت َمعنا، فساَر رسولُ   هللِا صلى هللا عليه وسلم إلينا قَبَل الكتيبِة فُسبيُت يف النِّزاِز قبَل أن يَنتهَي النيبُّ صلى هللا  عمِّ
  عليه وسلم إىل الكتيبِة، فأرسَل ِب إىل رحِلِه، مث جاَءان حنَي َأمسى فَدَعاين، فجئُت وأان ُمتقنعُة َحيِّيٌة، فجلسُت بنَي يديهِ 

ِك مل ُأكرِْهك، وِإن اخرتِت اإلسالَم واخرتِت هللَا ورسوَلُه فهو خرٌي لِك«، قالْت: َأختاُر هللَا  فقاَل: »إْن َأقمِت على ِدينِ 
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 ورسوَله واإلسالَم.
 فَأعتَ َقين رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وتزوََّجين، وجعَل ِعتقي َمهري. 

ا أراَد َأن خيرَج إىل املدينِة قاَل أصحابُُه: اليوَم نعلُم َأزو  ا  فلمَّ جٌة َأم ُسّرِيٌَّة، فإْن كانت امرأًة فَسيحُجُبها، وإال فهي ُسّرِيٌة، فلمَّ
َم فخَذُه أَلضَع رِجلي عليها، فَأعظمُت ذلَك وَ  َم إيلَّ البعرَي وقدَّ َوضعُت خرَج أمَر بسرٍت فُسرتُت ِبِه، فُعرَف أيّنِ زوجٌة، مث قدَّ

 فخِذي على فخِذِه مث ركبُت. 
، وكنُت َأرى رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يلطُف ِب وُيكرُِمين، فكنُت أَلقى ِمن أزواجِ  ِه يفَخْرَن عليَّ يُقْلَن: اي بنَت الَيهوديِّ

، قالْت: فرأيُت رسوَل هللاِ    فدَخَل عليَّ يوماً وَأان أَبكي فقاَل: »مالِك؟« فقلُت: أزواُجَك يفَخْرَن عليَّ ويُقْلَن: بنُت اليهوديِّ
ي ُموسى«صلى هللا عليه   .وسلم غَضَب مث قاَل: »إذا قَالوا لِك أو فاَخروِك فُقويل: َأب هاروُن وعمِّ

 لكن في إسناده الواقدي وهو متروك، عن أبي بكر بن أبي سبرة وهو متهم.# اإليماء:  
 

 عن عائشَة، عن النيبِّ قاَل: »املَقاديُر كلُّها خريُها وشُرها ِمن هللِا عزَّ وجلَّ«.  -  6282
 موضوع بهذا اإلسناد، فيه وهب بن يحيى بن حفص يضع الحديث[. ] إليماء:# ا

 
عن عائشَة رضَي هللاُ عنها قالْت: سألُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن ِوْلداِن املؤمننَي أيَن هم؟ قاَل: »يف  -  6283

 ُتِك َتضاِغيهم يف الناِر«. اجلنِة اي عائشُة«، وسألُته عن ِوْلداِن املشركنَي، قاَل: »ِإْن ِشئِت أمسع
 أبو عقيل يحيى بن المتوكل ضعيف، وبهية ال تعرف. # اإليماء:  

 
عن عائشَة رضَي هللاُ عنها قالْت: قِدَم ُسراقُة بُن مالٍك على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فسأَله عن التغوُِّط، فأمَره   -  6285

َب القبلَة وال يستدِبَرها، وَأن َيستنجَي بثالثِة أحجاٍر ليَس فيها رَجيٌع، أو ثالثِة   يستقِبَلها وال  أال يستقِبَل الريَح، وَأن ينتكَّ
 أو حفناٍت ِمن تراٍب. أعواٍد، 

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

عن عائشَة رضي هللاُ عنها، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أيعجُز أحدُكم َأن َيستنجَي بثالثِة أحجاٍر، وملَ   -  6286
 يضَحُك مما يفعُل«. 

 محمد بن شداد وحجاج بن نصير ضعيفان. # اإليماء: 
 

: »ما ِمن عبٍد ُيسبُغ الوضوَء مث قاَل:  عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم -  6289
سبحاَنَك اللهمَّ وحبمِدَك، أشهُد َأن ال إلَه إال هللاُ، أستغفُرَك وأتوُب إليَك، إال رُفعْت وُختمْت وُجعلْت حتَت العرِش، فال  

 تُفتُح إىل يوِم القيامِة«. 
 دسي: لم أعرفه. ( وقال في العلوي والمق440/ 5أورده األلباني في الصحيحة )# اإليماء: 
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عن عائشَة، أنَّه بلَغها أنَّ عليَّ بَن أب طالٍب رضي هللاُ عنه قاَل: َوجَب الُوضوُء إذا َخلَع اخلفنِي على كلِّ حاضٍر  -  6290
سلم عنَد  وابٍد، فأرسلْت حممدًا اخلزاعيَّ إليه فقالْت: ُقل له أَنُشُدَك هللَا، هل علمَت ما عمَل به رسوُل هللِا صلى هللا عليه و 

حَت نُزوِل املائدِة؟ قاَل: ال، وما الذي عمَل به؟ قاَل: إنَّ نيبَّ هللِا صلى هللا عليه وسلم مسَح على اخلُفنِي بعَد نزوِل املائدِة 
 قبَضه هللاُ تعاىل، فقاَل عليٌّ رضَي هللاُ عنه: عائشُة أعلُم مبا كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عليه. 

قلُت لعائشَة: إنَّ علياً يقوُل: وهللِا ما ُأابيل َأمسحُت على ُخفي أو   ن عبدة بن أب لبابة، عن أب عمار قال:ع ويف رواية
 أمسُح على ظهِر محاٍر، فقالْت عائشُة: ما زاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم مَيسُح بعَد نزوِل املائدِة. 

 أبي مريم[.إسناده ضعيف لضعف أبي بكر بن ] # اإليماء:
 

عن عائشَة رضي هللاُ عنها، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أعاَد الُوضوَء يف جملٍس، فسأَله عن ذلَك فقاَل: »إيّنِ   -  6292
 َحككُت ذََكري«. 

 (: منكر.6206وقال األلباني الضعيفة ) لفظ المصنف لم أهتد إلى من أخرجه غيره، فيظل ضعيفًا[.]  # اإليماء:
 

عن عائشَة قالْت: كنُت َأغتسُل َأان ورسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن إانٍء واحٍد َتدخُل يُده وَيدي مجيعاً، فِإن  -  6293
 سبقُته إىل اإلانِء مل يَقرْبُه. 

 ويف روايِة الغيالنياِت: فِإن سبَقين مل َأقرْبُه، وإْن سبقُته مل يَقرْبُه. 
ف، وانظر الروايات التي أشار إليها الطبراني في المسند الجامع ) ولم يوثقه غير ابن حبان،# اإليماء:     ( وما 16041وابن لهيعة ضعِّّ

 بعده. 
 

عن عائشَة قالْت: ُسئَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن الُغسِل ِمن اجلنابِة فقاَل: »بُ ّلوا الشعَر وأَنقوا   -  6294
 الَبَشَر«. 

 النعمان لم أجد لها ترجمة.  الحارث بن شبل ضعيف، وأم# اإليماء:  
 

 عن عائشَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن إذا اغتسَل َخلََّل حليَته ورأَسه ابملاِء. -  6295
 عبد هللا بن عيسى الخزاز ضعيف. # اإليماء:  

 
أو   -سلم إذا كاَن ايبساً، وأمسُحها عن عائشَة قالْت: إيّنِ كنُت ألفُرَك املينَّ ِمن ثوِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه و  -  6296

 .إذا كاَن رطباً  -قالْت: أغسُلها 
 ( وما بعده 16077في المسند الجامع من طرق عن عائشة أنها كانت تفرك المني من ثوبه، انظر )# اإليماء: 
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عن القاسِم، أنَّه مسَع رجاًل يسأُل عائشَة عن الرجِل ُيصيُب أهَله وعليه ثوٌب هل يُ َنجُسه ذلَك؟ قالْت عائشُة:   -  6297
 . كانت املرأُة ُتؤمُر َأن يكوَن َمعها ِخرقٌة مُتيُط عن الرجِل اأَلذى

 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:
 

 . عن عائشَة قالْت: وقََّت رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم للنُّفساِء أربعنَي يوماً  -  6298
 عطاء بن عجالن متروك.# اإليماء:  
 

عن عائشَة قالْت: كاَن أحبَّ األعماِل إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أربعٌة: َعمالِن ُُيِهداِن جَسَده،   -  6299
 .مَّا اللذاِن ُُيِهداِن جَسَده: فالصوُم والصالُة، وأمَّا اللذان ُُيِهداِن ماَله: فاجلهاُد والصدقةُ وعمالِن ُُيِهداِن ماَله، فأ

 عثمان بن عطاء ضعيف[. ]  # اإليماء:
 

قاَل: عن عروَة، عن عائشَة رمحُة هللِا عليها،  عن عبد هللا بِن وهٍب قاَل: أخرَبَنيِه أسامُة بُن زيٍد، عن ابِن شهاٍب، -  6301
ثه قاَل: مسعُت أنَس بَن مالٍك يقوُل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا ثين أسامُة بُن زيٍد، أنَّ حفَص بَن عبيد هللا بِن أنٍس حدَّ   وحدَّ

  عليه وسلم: »أال ُأخربُكم بصالِة املُنافِق! يدُع العصَر حَت إذا كاَن بنَي قْرين الشيطاِن أو على قَ ْرِن الشيطاِن قاَم فنقرُهنَّ 
 كنَ َقراِت الديِك، ال يذُكُر هللَا فيهنَّ إال قلياًل«. 

 إسناده حسن[.] # اإليماء:
 

 عن عائشَة رضَي هللاُ عنها قالْت: أُمَر بالٌل أْن َيشفَع األذاَن ويُوتَر اإلقامَة.  -  6302
 الحذاء، عن أبي قالبة، عن أنس به[ ]قد خولف أبو زيد الهروي في إسناده، فرواه جمع عن شعبة، عن خالد # اإليماء: 

 
عن عائشَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن يقوُل يف ركوِعِه: »ربِّ لَك ركعُت، وبَك آمنُت، ربِّ عليَك   -  6306

 . توكلُت«. ويف سجوِدِه: »ربِّ لك سجدُت، وبَك آمنُت، وأنَت ربِّ عليَك توكلُت«
 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
 .عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أقرُب ما يكوُن العبُد ِمن هللِا إذا كاَن ساجدًا« -  6307

 إسناده تالف، والحديث صحيح من غير هذا الوجه[. ] # اإليماء:
 

 . عن عائشَة قالْت: كاَن أكثُر انصراِف رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم إىل حجرِة عائشَة عن يسارِهِ  -  6308
 الحسن بن عمارة متروك.# اإليماء:  

 



640 

 

عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أَلن ُتصلَِّي املرأُة يف بيِتها خرٌي هلا ِمن َأن ُتصلَِّي يف   -  6311
 . يف املسجِد«ُحجرهِتا، وألْن ُتصلَِّي يف ُحجرهِتا خرٌي هلا ِمن َأن ُتصلَِّي يف الداِر، وألْن ُتصلَِّي يف الداِر خرٌي هلا ِمن َأن ُتصلَِّي 

إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة[. وله شاهد من حديث أم سلمة حسنه به األلباني في الصحيحة  ] اإليماء: #
(2142.) 
 

عن عائشَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم خرَج حنَي أُقيمت الصالُة فرَأى انساً ُيصلُّون فقاَل: »َصالاتِن   -  6312
 معاً!«.

( عنه عن أبي سلمة مرساًل، وأخرجه ابن خزيمة 128/  1شريك سيئ الحفظ، وقد اضطرب في هذا الحديث. فأخرجه مالك )# اإليماء:  
 ( عنه عن أنس. 1126)
 

 عن عائشَة قالْت: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إذا رجَع ِمن املسجِد صلَّى بنا.  -  6313
 في إسناده انقطاع بسبب عنعنة مغيرة، وقد اختلف العلماء في قبول عنعنته، وجميع رجال اإلسناد ثقات[.] اإليماء:# 
 

َم بنَي َيدي أب بكٍر رمحُة هللِا عليه.  -  6314  عن عائشَة قالْت: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم املقدَّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان   طويل: فجاء في الصحيحين من طريق األعمش في حديث # اإليماء: 

أبو بكر يصلي قائمًا، وكان صلى هللا عليه وسلم يصلي قاعدًا، يقتدي بصالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم والناس مقتدون بصالة أبي  
 (16250بكر انظر المسند الجامع ) 

 
 . هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ ومالئكَته ُيصلُّون على الصُّفوِف اأُلوِل«عن عائشَة قالْت: قاَل النيبُّ صلى  -  6315

 # صحيح من حدبت البراء بن عازب والنعمان بن بشير. 
 

عن عائشَة قالْت: كاَن أصحاُب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم ال أيتوَن اجلمعَة ِمن أرِضهم ِبَيديهم أثُر الطنِي، فقاَل   -  6317
 النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َمن أَتى ِمنكم اجلمعَة فلَيغتِسْل«.

ديهم، وكاَن الرجُل يَروُح إىل اجلمعِة وقد عرَق  ويف روايٍة: كاَن أصحاُب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يُعاجِلوَن أرَضهم ِبَي
 وتلطََّخ ابلطنِي، فكاَن يُقاُل: »َمن راَح إىل اجلمعِة فلَيغتسْل«. 

 زاَد َيىي بُن نصٍر فقاَل: رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن راَح إىل اجلمعِة فلَيغتسْل«. 
 بنحوه، وفيه: فقيل لهم: لو اغتسلتم وفي رواية: فقال: أوال يغتسلون   -( 16254كما في المسند الجامع ) -هو في الصحيح # اإليماء: 

 
 

عن عائشَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قرَأ يف الركعِة اأُلوىل ِمن صالِة العيِد: }ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيِد{ ]ق:  -  6319
اَعُة َواْنَشقَّ الْ 1  [. 1َقَمُر{ ]القمر: [، ويف اآلِخرِة: }اْقرَتََبِت السَّ

 وفيه مقال مشهور، وابن رشدين ضعيف.# اإليماء: تفرد به ابن لهيعة 
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عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيصلِّي بعَد كلِّ فريضٍة ركعتنِي إال الفجَر  -  6320

 والعصَر. 
صباح بن يحيى المزني قال أبو حاتم: شيخ وخالفه غيره فرواه عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي، أخرجه أبو داود وغيره، # اإليماء: 

 ( 10069مع )انظر المسند الجا
 

عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َعليُكم بقياِم الليِل، فإنَّه دأُب الصاحِلنَي قبَلكم، وهو   -  6322
 . ُقربٌة إىل ربِّكم، وتكفرٌي لَسيئاِتكم، وَمنهاٌة عن اإلمِث«

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 

عن عائشَة رضي هللاُ عنها، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن ُيصلِّي صالَته ِمن الليِل وعائشُة انئمٌة ُمعرتضٌة  -  6324
تِر فضاًل  بيَنه وبنَي القبلِة على الفراِش الذي يناُم عليِه هو وأهُلُه، حَت ِإذا َأراَد َأن يُوتَر أَيقَظها فَأوتَرْت، ومل َيكن يَرى للو 

 . سائِر صالتِهِ  على
 زمعة بن صالح ضعيف.# اإليماء:  

 
عن عائشَة رضي هللاُ عنها، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن ِإذا قاَم يف آِخِر الليِل يُريُد اخلروَج إىل الصالِة   -  6325

ه.   يُفتُش يف ِرابِع نسائِه، حَت ُيَد ِطيباً فَيمسَّ
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 

عن أنِس بِن مالٍك قاَل: بعَثين النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إىل عائشَة فقلُت هلا: أسرِعي، فإيّنِ تركُت رسوَل هللِا   -  6326
َثَك عن ليلِة النصِف ِمن   ثُهم حبديِث ليلِة النصِف ِمن شعباَن، فقالْت: اي أُنيُس، اجلْس حَت أحدِّ صلى هللا عليه وسلم َيدِّ

انْت ليلُة النصِف ِمن شعباَن ليَليت، قالْت: فجاَء النيبُّ صلى هللا عليه وسلم حَت دخَل معي يف حلاٍف،  شعباَن، قالْت: ك
قالْت: فانتبهُت ِمن الليِل فلم أجْدُه، قالْت: فطُفُت يف ُحجراِت نسائِه فلم أجْدُه، قالْت: قلُت: ذهَب إىل جاريِتِه ماريَة  

 القبطيِة.
ملسجِد فوقَعْت رِجلي عليه وهو ساجٌد وهو يقوُل: »سجَد لَك َخيايل وَسَوادي، وآمَن بَك  قالْت: فخرجُت فمررُت يف ا

ُفؤادي، وهذه َيدي اليت جنيُت هبا على نَفسي، فيا عظيُم هل يغفُر الذنَب العظيَم إال الربُّ العظيُم؟ اغفْر يل الذنَب  
ال كافراً وال شقّيًا«، قالْت: مث عاَد فسجَد    تقّياً نقّياً، ِمن الفقر برايً،العظيَم«، قالْت: مث رفَع رأَسه فقاَل: »اللهمَّ هْب يل قلباً 

  فقاَل: »أقوُل كما قاَل أخي داوُد: ُأعفُر َوجهي يف الرتاِب لسيِّدي، وُحقِّ لوجِه سيِّدي َأن تُعفََّر الوجوُه لوجِهه«، قالْت: مث
  يف واٍد. رفَع رأَسه فقلُت: ِبب أنَت وأُمي، أنَت يف واٍد وأان

  قالْت: فسمَع ِحسَّ قدمي فدخَل احلُجرَة وقاَل: »اي مُحرياُء، َأما َتدريَن ما هذه الليلُة؟ هذه ليلُة النصِف ِمن شعباَن، إنَّ هللِ 
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قاَل: »ليَس  عزَّ وجلَّ يف هذه الليلِة ُعتقاُء ِمن الناِر بعدِد شعِر غنِم كلٍب«، قالْت: قلُت: اي نيبَّ هللِا، وما ابُل غنِم كلٍب؟ 
وال  اليوَم يف العرِب قوٌم أكثُر غنماً ِمنهم، ال أقوُل فيهم ستُة نفٍر: مدمُن مخٍر، وال عاّق والديِه، وال ُمصرٌّ على رابً أو زانً، 

 ُمصارٌِم، وال ُمصّوٌر، وال قَ ّتاٌت«.
متروك.  معبد الكرياألزدي الحافظ: سعيد بن  حلفتأبو ا( وقال: وهذا الطريق ال يصح، قال 918أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية ) 

 (.128  - 127/ 2وبعضه في المجمع )
 

عن عائشَة رضي هللاُ تعاىل عنها قالْت: كانْت ليلُة النصِف ِمن شعباَن ليَليت، فباَت رسوُل هللِا صلى هللا عليه   -  6327
ا كاَن يف جوِف الليِل فقدتُه، فأَخَذين ما أيُخُذ النساَء ِمن الغريِة، فتلففُت مِبْرطي، وهللِا ما كاَن ِمْرطي قّزًا  وسلم ِعندي، فلمَّ

ِمن ريرًا وال ِديباجاً وال ُقطناً وال ِكتاانً وال ُصوفاً، قيَل: فِمَم كاَن اي أمَّ املؤمننَي؟ قالْت: كاَن َسداُه شعرًا وحُلْمُته وال خّزًا وال ح
قالْت: فطفُت فطلبُته يف ُحَجِر نسائِه فلم أجْده، فرجعُت فانصرفُت إىل ُحجريت فإذا به كالثوِب الساقِط على   أوابِر اإلبِل.

رِض وهو ساجٌد يقوُل يف سجوِده: »سجَد لَك َسَوادي وَخيايل، وآب بَك ُفؤادي، هذه َيدي وما جنيُت هِبا على  وجِه األ
  نَفسي، اي عظيُم يُرجى لكلِّ عظيٍم، اغفْر يل الذنَب العظيَم، أقوُل كما قاَل أخي داوُد: ُأعفُِّر َوجهي يف الرتاِب لسيِّدي، وُحقَّ 

ي للذي خلَقه وشقَّ مسَعه وبصَره«، مث رفَع رأَسه فقاَل: »اللهمَّ ارزُقين قلباً ِمن الشرِك نقّياً، ال  له َأن ُيسَجَد، سجَد َوجه
كافرًا وال شقّيًا«، مث سجَد فقاَل: »أعوُذ برضاَك ِمن سخِطَك، وأعوُذ مبعافاِتَك ِمن عقوبِتَك، وأعوُذ بَك ِمنَك، ال ُأحصي  

 ِسَك«. ثناًء عليَك، أنَت كما أَثنيَت على نف
مث انصرَف فدخَل َمعي يف اخلَميلِة ويل نفٌس عاٍل، فقاَل: »ما هذه النفُس اي مُحرياُء؟« فأخربتُه، فطفَق ميسُّ رُكبيت بيديِه  

اِء   مسويقوُل: »َوْيَس هاتنِي الرُّكبتنِي ماذا َلقيتا يف هذه الليلِة ليلِة النصِف ِمن شعباَن، ينزُل هللاُ ليلَة النصِف ِمن شعباَن إىل 
نيا فيغفُر هللاُ لعباِدِه إال ملشرٍك أو ُمشاِحٍن«  . الدُّ

 (.192  - 191/ 14أورده األلباني في الضعيفة )# اإليماء:  
 

عن عائشَة قالْت: ُسئَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن التَّصافِح يف التَّعزيِة، فقاَل: »هو َسَكٌن للمؤمننَي،   -  6328
 له مثُل أجرِه«.وَمن عزَّى ُمصاابً ف

 حديث منكر، وعيسى بن ميمون يحدث عن القاسم بمناكير[. ] # اإليماء:
 

عن صفيَة، عن عائشَة رضي هللاُ عنها وأمِّ سلمة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال َيلُّ المرأٍة تؤمُن   -  6329
ابهلِل َأن حتدَّ على ميٍت فوَق ثالٍث إال على زوِجها، واإلحداُد َأن ال تكتحَل، وال متتشَط، وال ُتتضَب، وال متسَّ طيباً، وال  

 ، وال َُترَج ِمن بيِتها«. تلبَس ثوابً َمصبوغاً 
 ( دون تفسير اإلحداد 17593( )15858حديث عائشة وأم سلمة في المسند الجامع )# اإليماء: 
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 عن عائشَة قالْت: ُصلَِّي على ابِن بَيضاَء يف املسجِد. -  6330
 عليه وسلم ما صلَّى على ابِن بيضاَء  فقاَل رجٌل لعبد العزيز: فإنَّ مالَك بَن أنٍس يقوُل يف احلديِث: إنَّ رسوَل هللِا صلى هللا

 أعلُم ابحلديِث ِمين ُمنُذ نشَأ، وهللِا ما علْمنا إال عفافاً وصالحاً. -وهللاِ  - يف املسجِد. فقاَل: إنَّ مالكاً 
 ( 16387(: بلفظ: ما صلى على سهيل بن بيضاء إال في المسجد، وانظر المسند الجامع )199/ 1هو في الموطأ )# اإليماء: 

 
 . عن عائشَة قالْت: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن زايرِة القبوِر، مث قاَل: »ُزوروها فإنَّ ِفيها موعظًة« -  6332

 يزيد بن أبي زياد ضعيف.# اإليماء:  
 

عن عائشَة قالْت: ملَّا ثقَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف مرِضِه الذي ماَت فيه استأَذَن نساَءُه وقاَل: »إيّنِ   -  6333
«، قالْت عائشُة: فكنُت أوَل َمن أذَن له، فقال  ، فائذنَّ يل َأن أكوَن يف بيِت امرأٍة ِمنكنَّ ْت قد ثقلُت، فأريُد َأن أطوَف بينُكنَّ

 : قد علْمنا أنَك تُريُد بيَت عائشَة، فقاَل: »نَعم فامِحُلوين«.- ُتضِحُكُه أحياانً وكانتْ  - سودُة 
  فحمَله القوُم، فُغشَي عليه حنَي محلوُه، فذهبُت ُأهروُل أو أكاُد َأن ُأهروَل حَت أَلقيُت له فراشاً حشُوُه ليٌف، ووضَعُه القومُ 

ا أفاَق قاَل:  »أُقيمت الصالُة؟« قالوا: ال، قاَل: »فُمروا بالاًل فلُيِقم الصالَة، وُمروا أاب  عليه عرضاً حنَي ُغشَي عليه، فلمَّ
 بكٍر فُليَصلِّ ابلناِس«. 

 (.16249إسناده تالف. وهو في الصحيحين بغير هذا السياق، انظر المسند الجامع ) # اإليماء:  
 
 

  عليه وسلم يف ثالثِة أثواٍب َأحُدها بُ ْرٌد أمحُر. عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: ُكفَِّن رسوُل هللِا صلى هللا -  6334
 572/  19والحديث ثابت عن عائشة دون ذكر البرد األحمر، انظر المسند الجامع ) عبد هللا بن بشر الرقي ضعيف في الزهري.# اإليماء:  
- 575 .) 
 

وا«.  -  6336  عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »فتنُة القرِب يفَّ، فإذا ُسئلُتم عينِّ فال َتشكُّ
 ضعيف جدًا.  (: 4001الضعيفة ) السلسلة # 
 

ْثتين بصوِت ُمنكٍر وَنكرٍي وضغطِة القرِب، ليس ينَفُعين شيٌء،   -  6337 ا قالْت: اي رسوَل هللِا، إنَّك منُذ يوٍم حدَّ عن عائشَة أهنَّ
 ه الشفيقةِ قاَل: »اي عائشُة، إنَّ صوَت ُمنكٍر وَنكرٍي يف أمساِع املؤمننَي كاإلمثِد يف العنِي، وإنَّ ضغطًة يف القرِب على املؤمننِي كأُمِّ 

 َيشكو إليها ابُنها الصداَع، فتقوُم إليه فتغِمُز رأَسه غمزًا رفيقاً، ولكْن اي عائشُة، ويٌل للشاكِّنَي يف هللِا كيَف ُيضغطوَن يف
 قبورِهم كضغطِة البينِة على الصخِر«.

 ع[. الحسن بن أبي جعفر ضعيف الحديث وله مناكير، وعلي بن زيد مثله، وهذا حديث منكر موضو ] # اإليماء:
 

عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِإذا ُوضَع امليُت يف قربِِه فَيقوالِن: اي َهذا، َمن ربَُّك،   -  6338
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ُع له يف قربِِه ويُف له ابٌب  تُح وما ِديُنَك، وَمن نبيَُّك؟ فيقوُل: ربِّ هللاُ، وِديين اإلسالُم، ونبيِّي حممٌد صلى هللا عليه وسلم، فيوسَّ
يف اجلنِة،  إىل اجلنِة وابٌب إىل الناِر، فيقوالِن له: انظْر إىل بيِتَك َهذا كاَن يف الناِر ولكنَّ هللَا عصَمَك ورمَحَك فأبَدَلك به بيتاً 

ُر َأهلي، فيقوالِن له: اسُكْن، مث ينزعاِن الروَح ِمنه فَينطلقاِن به .... وأمَّا الكافُر فيُ  جلسانِِه فيقوالِن له: اي  فيقوُل املؤمُن: أُبشِّ
ُه حَت  َهذا َمن ربَُّك، وما ِديُنَك؟ وَمن نبيَُّك؟ فيقوُل: ال أدري، فيقوالِن له: ال َدريَت وال َتليَت، مث يضِرابُه وُيضيُق عليه قربُ 

إىل بيِتَك هذا ِمن اجلنِة قد أبدَلَك هللاُ  َُتتلَف فيه أضالُعُه، مث يُفتُح له ابابِن: ابابً إىل اجلنِة وابابً إىل الناِر، فيقوالِن له: انظْر 
فَلى«.  جنُي األرُض السابعُة السُّ  لَك بيَتَك ِمن الناِر، مث ينزعاِن الروَح ِمنه فَيذهباِن به فَيجعالنِِه يف ِسجنَي، والسِّ

 إسناده ضعيف، الحسن لم يسمع من عائشة[. ] # اإليماء:
 

عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أطِعْمنا اي بالُل«، قاَل: اي رسوَل هللِا، ما ِعندي إال   -  6339
 .ُصرَبٌ ِمن متٍر خبأتُه لَك، قاَل: »أَما َُتشى َأن خُيَسَف به يف انِر جهَنم، أنفْق اي بالُل وال ُتَش ِمن ذي العرِش إقالاًل«

 (.2661صالح ضعيف. وللحديث شواهد ذكرها األلباني في الصحيحة ) المفضل بن# اإليماء:  
 

 عن عائشَة رضي هللاُ عنها، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم مثَله.  -  6340
 . ولفُظ احلديِث الذي قبَله: »إنَّ الصدقَة تقُع يف يِد هللِا عزَّ وجلَّ قبَل أْن تقَع يف يِد السائِل«

ف، # اإليماء:    بن الحسين أبو مالك النخعي متروك.  كوعبد المل عبدالصمد بن النعمان ضعِّّ
 
 

عن سعيِد بِن املسيِب، عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »السخيُّ قريٌب   -  6342
ِمن الناِر، والبخيُل بعيٌد ِمن هللِا، بعيٌد ِمن اخلرِي، بعيٌد ِمن   ِمن هللِا، قريٌب ِمن اخلرِي، قريٌب ِمن اجلنِة، قريٌب ِمن الناِس، بعيدٌ 

 . اجلنِة، بعيٌد ِمن الناِس، قريٌب ِمن الناِر، وجَلَاهٌل سخيٌّ أحبُّ إىل هللِا ِمن عابٍد خبيٍل«
 [.  إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
 . عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اجلنُة داُر األسخياِء« -  6343

 (. 128/ 3(. وانظر نحوه في المجمع )3477ضعفه األلباني في الضعيفة )# اإليماء:  
 

عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا وضَع الصدقاِت، فليَس على اخليِل صدقٌة،   -  6344
 . وليَس على احلُُمِر صدقٌة، وليَس على البغاِل صدقٌة، وليَس على اإلبِل اليت ُيسقى عليها املاُء للنواضِح«

 [. اسناده واه جدا] # اإليماء:
 

َس َمن ردَّهم«.  -  6346 ؤَّاَل يكِذبون ما ُقدِّ  عن عائشَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »لوال َأن السُّ
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 . وقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ال تردُّوا السائَل ولو بِشقِّ مترٍة«
 ضعيف جدًا.  (: 4365الضعيفة ) السلسلة # 
 

عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: قلُت: اي رسوَل هللِا، ما َمعىن رمضان؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:  -  6347
»اي مُحرياُء، ال َتقويل رمضاُن، فإنَّه اسٌم ِمن أمساِء هللِا، ولكْن ُقويل: شهُر رمضاَن، يعين رمضان َأْرَمض فيه ذنوَب عباِده  

 . : فُقلنا: شواُل اي رسوَل هللِا؟ فقاَل: »شالْت هلم ذنوهبم فذهبْت«فغَفَرها«، قالْت عائشةُ 
 [. حديث موضوعإسناده مظلم، وال] # اإليماء:

 
نُة، وإذا سِلَمت اجلمعُة  -  6348 عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا َسِلَم رمضاُن سِلَمت السَّ

 .سِلَمت األايُم«
 : موضوع.(2565الضعيفة ) السلسلة # 
 

عن أب األسوِد عبد هللا بِن قيٍس، أنَّ عطيَة بَن عازٍب أرسَله إىل أمِّ املؤمننَي عائشَة يسأهُلا عن ثالِث خصاٍل،   -  6351
فقالْت: َمن عطيُة؟، وَأهدى هديًة، فقالْت: ابُن عفيٍف؟ قاَل: نَعم، أَمَرين أْن أسأَلِك عن ِوصاِل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم،  

 يوماً وليلَتُه. فقالْت: كاَن يصوُم 
 وسأهَلا عن صياِمه قالْت: كاَن ليصُل شعباَن برمضاَن.

 . وسأهَلا عن ركعتنِي بعَد العصِر، فنهْت عنها
 رجاله ثقات[. ] # اإليماء:

 

عن عائشَة قالْت: أتى رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم رجٌل فقاَل: أُقبُِّل يف رمضاَن؟ قاَل: »نَعم«، مث َأاتُه آخُر   -  6352
 فقاَل: أُقبُِّل يف رمضاَن؟ قاَل: »ال«، فقالْت عائشُة: اي نيبَّ هللِا، َأذنَت لذلَك ومنعَت هذا؟ قاَل: »إنَّ الذي َأذنُت له شيخٌ 

 . بَه، والذي منعُته رجٌل شابٌّ ال ميلُك إْربَه فلذلَك منعُته«كبرٌي ميلُك إرْ 
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 

ا أصبَح ال يُريُد   -  6355 ا أصبَح رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم صائماً مث يَبدو له فيفطُر، ورمبَّ عن عائشَة قالْت: رمبَّ
 .الصوَم فَيبدو له فيصومُ 

 المصنف متهم، وفيه أيضًا ليث هو ابن أبي سليم[.شيخ ]  # اإليماء:
 

ا ُأهديْت لنا الطُّْرَفُة فنقوُل: لوال صوُمَك قرَّبناها إليَك، فَيدعو هِبا فيفطُر عليها -  6356  . عن عائشَة قالْت: رمبَّ
 إسناده صحيح، رجاله ثقات إن كان شيخ الليث بن سعد هو عبد هللا بن أبي ملكية[.  ] # اإليماء:
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 عن عائشَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن يصوُم حَت ينَحَل جسُمه، ويفطُر حَت يرجَع جسُده.  -  6357
 ( وما بعده 16625في المسند الجامع من طرق عن عائشة: كان يصوم حتى نقول ال يفطر، ويفطر حتى نقول ال يفطر انظر ) # اإليماء: 

 
ْت: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يصوُم حَت ال نقوَل يفطُر، ويفطُر حَت ال  عن عروَة، عن عائشَة قال -  6359

 نقوَل يصوُم، وكاَن أكثُر صياِمه يف شعباَن، فقلُت: اي رسوَل هللِا، مايل َأرى أكثَر صياِمَك يف شعباَن؟ فقاَل: »اي عائشُة، إنَّه 
 يُنسَخ امْسي إال وأان صائٌم«.شهٌر ينسُخ املََلُك َمن يُقبُض، وأان أحبُّ َأن ال 

 .إسماعيل بن قيس ضعيف يحدث بالمناكير# اإليماء: 
 

عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »رجُب شهٌر عظيٌم تضاعُف فيه احلسناُت ما ال   -  6360
 .تضاعُف يف غريِه«

 صاحب عجائب ومناكير، ومحمد بن حماد بن زيد الحارثي له مناكير. عبد هللا بن محمد بن يعقوب الحارثي ضعيف  # اإليماء:  
 

ا تصوُم رجَب،   -  6361 ا كاَنت تصوُم رجَب، فقالْت: وَدخلُت على عائشَة فذكَرْت هلا أهنَّ ه أهنَّ عن أزهَر بِن سعيٍد، عن أمِّ
، قالْت: ذُكَر لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم  فقالْت عائشُة: إْن كنِت صائمًة شهرًا ال حمالَة فُصومي شعباَن فإنَّ فيه الفضلَ 

 انٌس َيصومون رجباً، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »فأيَن هم عن صياِم شعباَن!« 
 إسناده ضعيف.  # اإليماء:

 
عن عائشَة قالْت: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِإذا دخَل رمضاُن قاَم بِنا، فِإذا دخَل العشُر شدَّ املئزَر   -  6363

 .وَشَّرَ 
 جابر هو الجعفي ضعيف.# اإليماء:  

 
وَل هللِا، إْن وافقُت  : اي رس-قاَل أبوهالٍل: أحسُبه قاَل عائشة  - عن عبد هللا بِن بريدَة قاَل: قالْت أمُّ املؤمننَي  -  6364

 ليلَة القدِر مبا أدعو؟ قاَل: »ُقويل اللهمَّ إيّنِ أسأُلك العفَو والعافيَة«. 
 هالل الراسبي صدوق فيه لين. أبو# اإليماء:  

 
 عن عائشَة قالْت: كنُت ُأغلُِّف حليَة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا أراَد أْن َُيرَم. -  6367

 فضالة فرج بن فضالة وهو ضعيف[.  في اإلسناد أبو] # اإليماء:
 

نُة  -  6370 ِمن رسوِل هللِا عن عائشَة قالْت: قدَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فطاَف ابلبيِت سبعاً وصلَّى رَكعتنِي، فالسُّ
 .صلى هللا عليه وسلم وَأصحاِبِه الطواُف والصالُة رَكعتنيِ 
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 إسناده صالح[. ] # اإليماء:
 

عن عائشَة أمِّ املؤمننَي قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »احلجُر األسوُد ِمن حجارِة اجلنِة، وزمزُم   -  6371
ِمنهم  خطفُة مقاِم جربيَل عليه السالُم، وسيكوُن لولِد العباِس رايٌة، فَمن تبَعها َرَشَد، وَمن ُتلََّف عنها َهَلَك، ولن خيرَج األمُر 

 .إىل غريِهم«
 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 
عن عائشَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »عرفُة كلُّها موقٌف إال بطَن ُعرنَة، واملُزدلفُة كلُّها موقٌف إال   -  6372

ٍر، وِمىن كلُّها منحٌر«  . بطَن حُمسِّ
 الحجاج بن أرطاة كثير الخطأ والتدليس، وقيل لم يسمع من الزهري.# اإليماء:  

 
ا رأْت على َيدي امرأٍة أثَر امِلغزِل، فقالْت هلا: أبِشري مبا َلِك عنَد هللِا عزَّ وجلَّ، لو   عن عائشَة رضي هللاُ عنها، -  6373 أهنَّ

إال َأعطاها  رأيُتم بعَض ما أعدَّ هللاُ لكم معاِشَر النساِء ملا أقررُُت لياًل وال هنارًا، ما ِمن امرأٍة غزلْت لزوِجها ولنفِسها ولصبياهِنا 
 طاقٍة نورًا حَت مألْت ِمغزهَلا، فإذا مألت ِمغزهَلا َأعطاها هللاُ عزَّ وجلَّ بيتاً يف اجلنِة أوسَع ِمن املشرِق إىل  هللاُ عزَّ وجلَّ بكلِّ 

املغرِب، وهلا بكلِّ ثوٍب مئُة ألٍف وعشريَن ألَف مدينٍة، وما على ظهِر األرِض تسبيٌح يعدُل عنَد هللِا ِمن صوِت صريٍر خيرُج  
إنَّ صريراً ملغزِل النساِء له .... حَت ينَتهي إىل العرِش، له َدويٌّ كَدويِّ النحِل، ويعدُل عنَد هللِا عزَّ وجلَّ  ِمن مغزِل النساِء، 

ِل َأن  مبنزلِة قوِل ال إلَه إال هللاُ عزَّ وجلَّ، وال تستقرُّ حَت ينظَر هللاُ إليه يقوُل: َمرحباً َمرحباً، قد غفرُت لصاحبِتِك ِمن قب
 دوا اي مالئكيت أيّنِ قد غفرُت لوالَديها وما َولدا. أتتيين، اشهَ 

رُج أبِلغوا النساَء عينِّ ما أقوُل: ما ِمن امرأٍة غزلْت حَت كسْت نفَسها إال استغفَر هلا سبُع مساواٍت وما فيهنَّ ِمن املالئكِة، وُت
لسبيِل، وأيتيها َمَلٌك ِمن املالئكِة  ِمن قربِها وعليها ُحلٌة وعلى رأِسها مخاٌر، وبنَي يَديها وعن مييِنها َمَلكٌ  يناوهُلا شربًة ِمن السَّ

َيمُلها على جناِحِه فيمرُّ هبا اجلنَة، فإذا دخَلت استقبَلها مثانوَن ألَف وصيفٍة، مع كلِّ وصيفٍة حلٌل وطيٌب ال ُيشبُه بعُضها  
خُل عليها ِمن كلِّ ابٍب مالئكٌة، مع كلِّ َمَلٍك ِمن عنِد  بعضاً، وهلا يف اجلنِة قصٌر ِمن زمردٍة بيضاَء، عليها ثالمُثئِة ابٍب، يد

 الربِّ هديٌة.
، أنتم املساكنُي يف الدُّ  نيا والسابقوَن أبِشروا معاشَر النساِء ما لُكنَّ عنَد هللِا عزَّ وجلَّ بطاعِتكم لُبعولتُكنَّ وخدمتُكنَّ ألوالدُِكنَّ

ُكنَّ بكلِّ ذنٍب عملُْتَّ ما خال الكبائَر، فإذا محلُْتَّ ِمن أزواجُكنَّ وحضرُكنَّ الطَّلُق حَت إىل اجلنِة مع أزواِج األنبياِء، يغفُر هللاُ ل
نَّ بكلِّ إذا وضعُتم ما يف بطوِنكم غفَر هللاُ عزَّ وجلَّ لكم الكبائَر ما أصابُكنَّ ِمن الوجِع، وكتَب هللاُ عزَّ وجلَّ لُكنَّ يف نِفاِسكُ 

 اُم هنارِها وقياُم لياليها، وُطوىب لُكنَّ وحسُن مآٍب. يوٍم عبادَة ألِف سنٍة، صي
فلذلَك قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »مسكينٌة مسكينٌة مسكينٌة امرأٌة ليس هلا زوٌج«. امرأٌة حاملٌة ِمن زوِجها أفضُل 

اجلاهُل حَت يقولوَن له: اي جاهُل أفضُل عنَد هللِا عزَّ  عنَد هللِا عزَّ وجلَّ ِمن امرأٍة عابدٍة زاهدٍة بال زوٍج، وكذلَك املتزوُج الرجُل 
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 وجلَّ ِمن الزاهِد العابِد بال امرأٍة.
، وإذا فلذلَك قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن ماَت َعِزابً ُحشَر يوَم القيامِة شيطااًن«. فإنَّ التزوَج ِمن ُسنِة األنبياءِ 

 ، واملرأُة كذلَك.تزوََّج العبُد فقد أحَرَز ديَنه
 قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »مسكنٌي مسكنٌي مسكنٌي رجٌل ليَس له امرأٌة«. 

ا نصيٌب وإنَّ العبَد إذا تزوَج أحبْتُه املالئكُة، واملرأُة كذلَك، وإنَّ الَعِزَب ليَس له يف هذا الثواِب نصيٌب، وكذلَك املرأُة ليَس هل
كْن بركُة التزويِج إال أنَّه َُيِرُز ِديَنها لكاَن كثريًا، وإذا نَظَرت املرأُة يف وجِه زوِجها وضحكْت أغَلَق هللاُ يف هذا الثواِب، ولو مل ي

اٍب َتدخُل  عزَّ وجلَّ عليها أبواُب الناِر ونوََّر قربَها، فإذا قالت: احلمُد هلِل ربِّ العاملنَي على هذا احلاِل، فإنَّ للجنِة مثانيَة أبو 
 ها شاءْت، وكذلَك الرجُل.ِمن أيِّ 

 كعب بن عمرو البلخي قال الخطيب: كان غير ثقة. وفي اإلسناد من لم أعرفه. ثم هو منقطع.# اإليماء:  
 

عن عائشَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الناُس أكفاُء، العرُب واملوايل أكفاُء، الَقبيُل ابلَقبيِل، والرجُل  -  6375
 .ابلرجِل«
 هذا حديث منكر شبه الموضوع[. ] # اإليماء:

 

 . عن عائشَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن إذا أراَد أهَله غطَّى رأَسهُ  -  6377
 : ضعيف.(4192الضعيفة ) # السلسلة

 
ا لعَنْت بعريَها، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »وَيُكنَّ ما أقلَّكنَّ يف اجلنِة،   -  6378 عن عائشَة رضي هللاُ عنها أهنَّ

 .وذلَك َأن إحداُكنَّ تلَعُن بعريَها، وُتؤذي عشريَها، وتُ َقلُل كثريَه« 
 ية عن عائشة. ، وضمرة ليس له رواءبكر بن سهل وعبد هللا بن صالح ضّعفا# اإليماء:  

 
 

عن حارثَة بِن حممٍد قاَل: مسعُت َعمرَة ودخَل القاسُم بُن حممِد بِن أب بكٍر عليها فقاَل: قد ُسئلُت عن شيٍء ما   -  6379
ِعندي به علٌم، هل عنَدِك ِمنه علٌم؟ قالْت: وما هو؟ قاَل: فيما كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم هَجَر نساَءُه شهرًا؟  

ا ُأهديْت لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم هديٌة وهو يف َمسكِنها،  قالْت: وأان ما ُسئلُت عنه  قبَل اليوِم، أخربْتين عائشُة أهنَّ
، فقبْلَن كلُّه ن إال ما  فرأى أنَّ فيها فضاًل، وكاَن يَقبُل اهلديَة وال يَقبُل الصدقَة، فقاَل: »اي عائشُة، أبِلغي ِنسائي«، فأبلْغُتهنَّ

 ردَّْت ما أرسَل به إليها، فقالْت عائشُة: هذه زينُب قد ردَّْت عليَك هديَتَك، قاَل: »رُّديها، فإيّنِ كاَن ِمن زينَب بنِت جحشٍ 
يها الثالثَة«،   َأراها سخطْت«، فردهْتا، قالْت: فغضبُت غضباً شديدًا، قالْت: قلُت: قد أبْت إال َأن تردَّ عليَك، قاَل: »فردِّ

 فردَّت. 
لُت كلمًة ما أُلقي هلا اباًل ِمن شدِة الغضِب: لقد أُقمئَت، قاَل: »كذبِت، أنْتَّ أهوُن على هللِا  قالْت عائشُة: فغضبُت حَت ق

َنين، ما أان بداخٍل عليكنَّ شهرًا«، فاعتزَل يف غرفٍة يف املسجِد، قالْت عائشٌة: فظننُت أنَّه قد حبَط عملي مبا   ِمن َأن تُ ْقِمئ ْ



649 

 

 سلم. أغضبُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه و 
يه ِبب وأُمي وأقوُل له: ما نزعُم هذا اليوَم إال تسٌع   قالْت: فمكثُت حَت َمضى تسٌع وعشروَن ليلًة مث دخَل، فلقيُتُه أُفدِّ

ويكوُن هكذا وهكذا« ثالَث   -وخنَس إهباَمُه   - وعشروَن، فقاَل: »اي عائشُة، إنَّ شهرًا يكوُن هكذا وهكذا يف الثالثِة 
 . ُه كلَّهن فلم ينقْص ِمنهن شيئاً مراٍت، وأقاَم أصابعَ 

 حارثة بن محمد بن أبي الرجال ضعيف. # اإليماء: 
 

عن عائشَة قالْت: َولدْت ُسبيعُة بعَد وفاِة زوِجها بَليلتنِي، فاستأذَنْت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فَأمَرها   -  6380
 .فَنكحتْ 

 (. 17591ه عن أبي سلمة عن أم سلمة بنحوه، انظر المسند الجامع )صالح بن حسان منكر الحديث، وغيره يروي# اإليماء: 
 

   . عن عائشَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم جعَل عدَة بريرَة عدَة املطلَّقِة حنَي فارقْت زوَجها -  6381
   (: وأبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف.813)  # الروض البسام 

 
عن عائشَة زوِج النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل ألمِّ هانٍئ: »اُِتذوا الغنَم، فإنَّ   -  6384

 .فيها بركًة«
 (.773صححه األلباني في الصحيحة )# اإليماء:  
 

 . عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »هَتادوا، فإنَّه اهلديُة ُُترُج الضغائَن ِمن القلوِب« -  6386
 (. 146/ 4وانظر نحوه في المجمع ) ( وقال: هذا حديث ال يصح.1258أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية )# اإليماء:  

 
  عليه وسلم ُأهدَي له عوٌد ومسٌك فقِبَلُه. عن عائشَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا -  6387

 هذا إسناد ضعيف[. ] # اإليماء:
 

عن عائشَة قالْت: ُسئَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن اخلبِز واخلَمرِي يقرتُضهنَّ اجلرياُن فريدُّوا أكثَر أو أقَل،   -  6388
ا هذه َمراِفُق بنَي الناِس ال يُراُد فيها الَفْضُل«  .قاَل: »ليَس هبا ِبٌس، إمنَّ

 (. 1394ضعفه األلباني في اإلرواء )# اإليماء:  
 

 . ائشَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كان َيستديُن إىل املَيَسرةِ عن ع -  6389
 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:

 
إذا حلَف مل َينْث حَت نزلْت كفارُة اليمنِي،   أبو بكرٍ عن عائشَة قالْت: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أو  -  6390



650 

 

 خريًا ِمنها إال أَتيُت الذي هو خرٌي وكفَّرُت عن مَييين«.فقاَل: »ال أحلُف على مينٍي وَأرى غريَها 
 (.2068حسنه األلباني في الصحيحة )# اإليماء:  

 
 .عن عائشَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال نذَر يف الغضِب« -  6391

 سليمان الخبائري متروك.# اإليماء:  
 

عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ثالثٌة ال يَقبُل هللاُ ِمنهم شهادَة َأن ال إلَه إال هللاُ، ِمنهم   -  6395
 .الراكُب واملركوُب، والراكبُة واملركوبُة، واإلماُم اجلائُر«

 ت.عمر بن راشد ضعفه الدارقطني وقال: كان يتهم بوضع الحديث على الثقا # اإليماء:  
 
 

بياَن، فُأيت به النيبُّ صلى هللا عليه وسلم فقَطَع يَدهُ  -  6396  .عن عائشَة، أنَّ رجاًل كاَن يسرُق الصِّ
 : موضوع.(2407(: السند تالف. وقال األلباني في اإلرواء )833)  # الروض البسام 

 
عن عائشَة رضي هللاُ عنها، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال يزاُل املسروُق يف هُتمِة َمن هو بريٌء حَت   -  6397

 .يكوَن أعظَم ُجرماً ِمن السارِق« 
 (: منكر.2365الضعيفة ) السلسلة # 

 
 عن عائشَة قالْت: َقضى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف إمالِص املرأِة غرَة عبٍد أو َأمٍة.  -  6398

 في إسناده من لم أقف على حاله، وفيه أيضًا شوب انقطاع بسبب عنعنة مبارك بن فضالة[.] # اإليماء:
 

ويف يديِه ريُح َغمٍر فَعَرَض له الشيطاُن يف  عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن ابَت  -  6400
 . مناِمِه فال يلوَمنَّ إال نفِسِه«

 إسناده واه بمرة[. ] # اإليماء:
 

 . عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »صغِّروا اخلبَز وأكِثروا عَدَده يُبارْك لكم فيه« -  6401
 : موضوع.(3771الضعيفة ) # السلسلة

 
 عن عائشَة قالْت: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن الرطُب فَهنِّئيين«.  -  6402

 [.  إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
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َء، فإنَّه يشدُّ   -  6404 ابَّ عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي عائشُة، إذا طبخِت فأكِثري فيه الدُّ
 . قلَب احلزيِن«

 (. 6935إسناده ضعيف[. وضعفه األلباني في الضعيفة )] # اإليماء:
 

أكَل اجلرجرَي بعَد عشاِء اآلخرِة فباَت عليه انزََعُه  عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن  -  6406
 اجلُذاُم يف أنِفه.

 وَمن أكَل الُكرَّاَث وابَت عليه فنكهُتُه ُمنتنٌة وابَت آمناً ِمن البواسرِي، واعتزلْته املَلكاِن حَت ُيصبَح.
 سناِن.وَمن أكَل الَكَرْفَس ابَت ونكهُتُه طيبٌة، وابَت آمناً ِمن وجِع األضراِس واأل

 وَمن أكَل اهلِْنِدابَء ابَت ومل َيُِْك فيه سمٌّ وال سحٌر، ومل يقرْبُه شيٌء ِمن الدوابِّ حيٌة وال عقرٌب.
 وَمن أكَل بقلَة اجلنِة أمَر هللاُ املالئكَة َيكتبوَن له احلسناِت. 

بيَلِة.  اَب ابَت آمناً ِمن ذاِت اجلَْنِب والدُّ ذَّ  وَمن أكَل السَّ
 جَل ابَت آمناً ِمن الَبَشِم. وَمن أكَل الف

 وَمن أكَل البقلَة اخلبيثَة فال يَقرب مسجَدان هذا، فإنَّ املالئكَة تتأذَّى مما نتأذَّى. 
ابَء ابلعدِس رقَّ عنَد ذكِر هللِا عزَّ وجلَّ، وزاَد يف دماِغِه.  وَمن أكَل الدُّ

 وَمن أكَل فولًة بقشرِها نزَع هللاُ ِمنه ِمن الداِء مثَلها. 
 ن أكَل امللَح قبَل الطعاِم وبعَد الطعاِم فقْد َأِمَن ِمن ثالمثئٍة وستنَي نوعاً ِمن الداِء أهوهُنا اجلُذاُم والرَبَُص«. ومَ 

 وروايُة متاٍم خمتصرٌة: »َمن أكَل الفولَة بقشرِها خرَج ِمنه ِمن الداِء مثُلها«. 
  ( وقال: هذا حديث ليس بصحيح. وفي إسناد الطيوريات موسى بن1323رواية تمام أخرجها ابن الجوزي في الموضوعات )# اإليماء: 

 إبراهيم، فإن كان المروزي أبا عمران فقد كذبه يحيى وقال الدارقطني وغيره متروك. وفي اإلسناد إليه من لم أعرفه. 
 

 .عن عائشَة قالْت: إنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قد أكَل البصَل يف القدِر مشواّيً قبَل أْن ميوَت جبمعةٍ  -  6408
 عمرو بن إسحاق مجهول، ووالده ضعيف[.]  # اإليماء:

 
ا هُنَي عن الدِم السافحِ  -  6410  . عن عائشَة قالْت: إمنَّ

 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:
 

 .عن عائشَة قالْت: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن أكِل الضبِّ  -  6411
/  5) إسناده ضعيف، فيه خالد القسري وهو ضعيف، وله شاهد يرتقي معه إلى درجة الحسن[. وأورده األلباني في الصحيحة ] # اإليماء:

507.) 
 

: »لسُت آبكِلِه وال حمّرِِمِه« عن عائشَة مثل ما قاَل ابُن عمَر عن النيبِّ صلى هللا عل -  6412  . يه وسلم يف الضبِّ
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 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

 .عن عائشَة قالْت: ملَّا نزلْت سورُة البقرِة حرََّم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم الّراب واخلمرَ  -  6413
 صحيح بلفظ آخر دون ذكر الربا[.]  # اإليماء:

 
َد  عن عائشَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن شرَب اخلمَر سخَط هللاُ عليه أربعنَي صباحاً، فإْن عا -  6415

َتُه يف ذلَك، فإْن عاَد سخَط هللاُ عليه أربعنَي صباحاً، فهذه عشروَن ومئ ُة  سخَط هللاُ عليه أربعنَي صباحاً، وما يَدري لعلَّ َمني َّ
 . ليلٍة، فإْن عاَد كاَن يف َرْدَغِة اخلَباِل يوَم القيامِة«، قيَل: وما َرْدَغُة اخلَباِل؟ قاَل: »َعرُق أهِل الناِر وصديُدهم«

 : ضعيف.(5242الضعيفة ) # السلسلة 
 

عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن شرَب نبيذًا فاقشَعرَّ ِمنه مفرُق رأِسِه فاحَلْسُو ِمنه   -  6416
 .حراٌم«

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

 . عن عائشَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن يُنبُذ له يف تَ ْوٍر ِمن َشَبةٍ  -  6417
 (: اإلسناد ضعيف. 1005)  # الروض البسام 

 
ثين   -  6419 يها الُفويسقَة، ولكْن حدَّ عن عائشَة قالْت: مل َأمسع النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أيُمُر بقتِل الفأرِة، ومسعُتُه ُيسمِّ

: الُفويسقةِ   .سعُد بُن مالٍك، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أمَر بقتِل الفأرِة. ويف روايِة اإلمساعيليِّ
 يف.إسناده إلى شعبة ضع# اإليماء:  

 
، وماؤها شفاٌء للعنِي«  -  6423  .عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الَكْمَأُة ِمن املَنِّ

 محمد بن دينار األزدي صدوق سيئ الحفظ وتغير قبل موته، وخولف في وصله. # اإليماء:  
 

عن عائشَة قالْت: دخَل عليَّ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وَأان ُأوعُك، فقاَل: »ماَلِك اي مُحرياُء أو اي ابنَة أب   -  6424
قيَق، وجلدَي الرق ا مأمورٌة، ولكْن ُقويل: اللهمَّ ارحْم عظمَي الدَّ ى، وَسببُتها، فقاَل: »ال َتُسبيها فإهنَّ يَق ِمن  بكٍر؟« قلُت: احلمَّ

عى الرأَس، وال تُنفِّري الفَم، وال مَتصي الدَم، وال أَتكلي  شدِة ا حلريِق، اي أم ِمْلَدم إْن كنِت آمنِت ابهلِل األعظِم فال ُتصدِّ
يل ِمين إىل َمن اُتَذ مع هللِا آهلًة َشَت«  ا قاَل: آهلًة ُأخرى-اللحَم، وحتوَّ   قالْت: فما زاَل يقولُُه عليَّ حَت برأُت، وما قلُتهُ  -ورمبَّ

 . على َموعوٍك قطُّ إال برأَ 
 عمارة متروك. وابن أبي ليلى سيئ الحفظ.  كيف ذلك وفيه محمد بن أحمد بن المهدي أبو# اإليماء:  
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عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن أحٍد إال ويف رأِسِه ِعْرٌق ِمن   -  6425
َعُر، فإ  .ذا هاَج سلََّط هللاُ عليه الزُّكاَم، فال َتداَووا ِمنه«اجلُذاِم تَ ن ْ

 : موضوع.(190الضعيفة ) السلسلة # 
 

عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يكتحُل كلَّ ليلٍة، وَيتجُم كلَّ شهٍر،   -  6426
 .ويشرُب الدواَء يف كلِّ َسنةٍ 

 موضوع.: (4286وقال األلباني في الضعيفة ) (: وقال: هذا حديث ال يصح ...1723أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء:  
 

عن عائشَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم دخَل على عائشَة وعنَدها امرأٌة َترقيها ِمن النَّملِة، فقاَل: »اْرقيها   -  6429
 . بكتاِب هللِا عزَّ وجلَّ«

األلباني في الصحيحة  وأورده  ( من وجه آخر عن الثوري.6098(. وصححه ابن حبان )61أعله الدارقطني في علله )# اإليماء: 
(1931.) 

 
 

 . عن عائشَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يلبُس ِمن القالنِس ذاَت اآلذانِ  -  6431
 (: في إسناده الفضل بن محمد الباهلي كذبه ابن عدي والدارقطني. 1038)  # الروض البسام 
 

 .سلم: »َُتتَّموا ابلَعقيِق فإنَّه مبارٌك«عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه و  -  6432
 : موضوع.(226الضعيفة ) السلسلة # 

 
 . عن عائشَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن إذا ُأيت بطيٍب لعَق ِمنه قبَل َأن يتطيََّب ِمنه، مث تطيََّب ِمنه -  6433

 إسناده ضعيف، فيه حبان بن علي وهو ضعيف، والخليل بن زكريا لم يذكر ابن أبي حاتم فيه جرحًا أو تعدياًل[. ] # اإليماء:
 

 .عن عائشَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »خرُي ما اخَتضبُتم به احلناُء والَكْتُم« -  6435
 الحارث بن شبل ضعيف، وأم النعمان لم أجد لها ترجمة. # اإليماء:  

 
عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يكرُه َأن تُرى املرأُة ليَس بيِدها أثُر احلِناِء   -  6436

 .واخِلضابِ 
 : ضعيف.(2274الضعيفة ) # السلسلة 

 
وَأن خَنتضَب الَغْمَس، وال  سل،الغ عن عائشَة أمِّ املؤمننَي قالْت: أَمَران رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأن مَنتشَط  -  6437

 .نَ ْقَحَل أَيدينا مثَل أَيدي الرجالِ 
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 حديث ضعيف جدًا[. ] # اإليماء:
 

 عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن ألحدِكم َشعٌر فلُيكرْمُه«.  -  6438
 .ويف روايٍة: »َمن اُتَذ َشعراً فلُيكرْمُه«

 في إسناد محمد بن إسحاق صدوق لكنه يدلس وقد عنعن، وحسن إسناده الحافظ في الفتح[. ] # اإليماء:
 

 .ا، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم هَنى عن الَقزَِع للصبيانِ عن عائشَة رضي هللاُ عنه -  6439
 إسناده ضعيف، والحديث صحيح عن ابن عمر[. ] # اإليماء:

 
 . عن عائشَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال َتصحُب املالئكُة رِفقًة فيها جلُد منٍر« -  6440

 حديث أبي هريرة[.]إسناده ضعيف، لكن له شاهد من # اإليماء: 
 

 .عن عائشَة قالْت: قلُت: اي رسوَل هللِا، أيُّ الناِس أعظُم َحقاً على الرجِل؟ قاَل: »أُمُّه« -  6441
 مجهول ال يعرف كما قال أبو حاتم[. ةأبو عتب]# اإليماء: 

 
عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يُد الوالِد َمبسوٌط يف ماِل ولِدِه، وإْن أمرَك َأن َُترَج ِمن   -  6442

 . أهِلَك فاخرْج ِمنها«
 ]السند ضعيف ومنقطع[.# اإليماء: 

 
 . »أنَت وماُلَك ألَبيَك« عن عائشَة قالْت: جاَء رجٌل إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم َيشكو أابُه فقاَل: -  6443

 . (326/ 3( من وجه آخر عن عائشة وانظر اإلرواء )4262( )410صححه ابن حبان )# اإليماء: 
 

عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا دخَل عليِك صيبُّ جاِرِك َضعي يف   -  6445
 . يِدِه شيئاً، فإنَّ ذلَك َيقُّ لِك املودَة يف قلوهِبم«

 .( موقوفاً 5086/ 5780(، واإلتحاف )2739[ وهو في المطالب )إسناده ضعيف جداً ]# اإليماء: 
 

عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا رَأى َأحدُكم يضع خشبًة على حائِط جارِِه فال   عن -  6446
 مَينْعه«. 

 . القاسم بن غصن ضعيف صاحب مناكير# اإليماء: 
 



655 

 

، عن أبيه، عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »األرواُح ُجنوٌد   -  6448 عن الزهريِّ
 جُمندٌة، فما َتعارَف ِمنها ائتَلَف، وما تَناكَر ِمنها اختَلَف«.

 ، والمتن صحيح من حديث أبي هريرة.عبد هللا بن هالل ضعفه الدارقطني# 
 

، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا تعاىل خلَق خلقاً حلواِئِج الناِس يَفزُع إليهم الناُس يف  عن عائشةَ  -  6450
 . حواِئِجهم، أولئَك اآلِمنوَن ِمن عذاِب هللِا يوَم القيامِة«

 محمد بن زكريا الغالبي ضعيف، والعباس بن بكار الضبي قال الدارقطني: كذاب. # اإليماء: 
 

نيا   -  6451 عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا يَنزُل يف النِّصِف ِمن شعباَن إىل السماِء الدُّ
، وال يرتُك أحدًا إال َغفرَ -أو قاَل: شعِر ِمْعزى كلبٍ -فُيعتُق ِمن الناِر عدَد ِمْعزى كلٍب  نِة، وَيكتُب للحاجِّ  ، ويُنزُل أرزاَق السَّ

 . له، إال قاطع رحٍم أو مشرك أو مشاحن«
 في إسناده من لم أقف على حاله، وفيه عباد العرزمي وهو متروك[. ] # اإليماء:

 
عن عائشَة قالْت: كاَن نيبُّ هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »مكارُم األخالِق عشرٌة، تكوُن يف الرجِل وال تكوُن   -  6452

وال تكوُن يف أبيِه، وتكوُن يف العبِد وال تكوُن يف سيِِّده، يقسُمها هللاُ عزَّ وجلَّ ِلَمن أراَد به السعادَة:  يف ابِنِه، وتكوُن يف االبِن 
صدُق احلديِث، وصدُق اليأِس، وحفُظ اللساِن، وإعطاُء السائِل، واملكافأُة ابلصنائِع، وأداُء األمانِة، وصلُة الرحِم، والتذمُُّم  

 . حِب، وإقراُء الضيِف، ورأُسُهنَّ احلياُء«للجاِر، والتذمُُّم للصا
 ضعيف جدًا.  (: 719(: إسناده واه. وقال األلباني في الضعيفة )1081)  # الروض البسام 

 
عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الّرِفُق مُيٌن، واخلُرُق شؤٌم، وإذا َأراَد هللاُ ِبهِل بيٍت خريًا   -  6453

مياِن،   ِمن اإل َأدخَل عليهم الرفَق، إنَّ الرفَق مل َيُك يف شيٍء قطُّ إال زانَُه، وإنَّ اخلُرَق مل َيُك يف شيٍء قطُّ إال شانَُه، وإنَّ احلياءَ 
ولو كاَن وإنَّ اإلمياَن يف اجلنِة، وإنَّ احلياَء لو كاَن رجاًل لكاَن رجاًل صاحلاً، وإنَّ الفحَش ِمن الفجوِر، وإنَّ الفجوَر يف الناِر، 

اشًا«  .الفحُش رجاًل يف الناِس لكاَن رجاًل سوءًا، وإنَّ هللَا مل خيُلْقين فحَّ
 أشد. (: ضعيف أو 3889الضعيفة ) السلسلة # 

 
أو   - عن عائشَة قالْت: قاَل يل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ احلياَء واحلِْلَم لو كاان رَجلنِي كاان أايَّ رَجلنِي  -  6454

ا رجلنِي   . وإنَّ الُفحَش والَبذاَء لو كاان رَجلنِي كاان شرَّ رَجلنِي« - قاَل: أميَّ
 (. 354/ 8ة )ضعف األلباني إسناده في الضعيف# اإليماء: 
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عن عائشَة رضي هللاُ تعاىل عنها، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّكم لََتغفلوَن عن أفضِل العبادِة   -  6456
 التواضِع«.

 
عن عائشَة أمِّ املؤمننَي قالْت: َأهدْت إيلَّ امرأٌة مسكينٌة هديًة فلم َأقبْلها ِمنها رمحًة هلا، فذكرُت ذلَك لرسوِل هللِا  -  6457

  تواِضعنيَ صلى هللا عليه وسلم، فقاَل: »أال قَبلتيها ِمنها وكافَأتيها فال َترى أنَِّك َحَقْرتيها، َتواضعي اي عائشُة، فإنَّ هللَا َيبُّ امل 
يَن«  . ويُبغُض املتكربِّ

 . [إسناده ضعيف جداً ]# اإليماء: 
 

عن عائشَة قالْت: ابتعُت بعريًا فلعنُتُه، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ املؤمَن ال يكوُن لعَّاانً وال   -  6458
ااًب« اشاً وال كذَّ  .فحَّ

 الحديث صحيح اإلسناد من هذا الوجه[.] # اإليماء:
 

 . عن عائشَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »َوجبْت حمبُة هللِا على َمن ُأغِضَب فَحِلَم« -  6459
 : موضوع.(752الضعيفة ) السلسلة # 

 
 .عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا أَمَرين مبُداراِة الناِس كما أَمَرين إبقامِة الفرائِض« -  6460

 (: ضعيف جداً 810) الضعيفة السلسلة # 
 
 

عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ُجبَل ويلٌّ هلِل إال على ُحسِن الَعهِد واإلنصاِف  -  6461
 .والسخاِء«

 : موضوع.(622)الضعيفة  السلسلة #
 

عن ابِن أب ُمليكَة، عن عائشَة قالْت: جاءْت عجوٌز إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَل هلا رسوُل هللِا صلى هللا  -  6462
انة املُزنيُة، كيَف أنتم؟ كيَف حاُلكم؟ كيَف كنُتم  عليه وسلم: »َمن أنِت؟« قالْت: أان َجثَّامُة املُزنيُة، قاَل: »بل أنِت َحسَّ

ا خرجْت قلُت: اي رسوَل هللِا، تُقِبُل على هِذه العجوِز هذا  بعَدان؟« قالْت: خب رٍي َِبب أنَت وأُمي اي رسوَل هللِا، قالْت: فلمَّ
ا كانْت أَتتينا زمَن خدُيَة، وإنَّ ُحسَن العهِد ِمن اإلمياِن«  . اإلقباَل! قاَل: »إهنَّ

ف.# اإليماء:   (. 216والحديث صححه األلباني بطرقه الصحيحة ) محمد بن يونس متهم بسرقة الحدث، وصالح بن رستم ضعِّّ
 

عن عروَة، عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: كانْت أتيت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم امرأٌة فُيكرُِمها، فقلُت له،   -  6463
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 . فقاَل: »إنَّ هذه كانْت أتتِينا زماَن خدُيَة، وإنَّ ُحسَن العهِد ِمن اإلمياِن«
 إسناده حسن[. ] # اإليماء:

 

ائشَة قالْت: كانْت عجوٌز أتيت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فُيَسرُّ هِبا  عن أب سلمَة بِن عبد الرمحن، عن ع -  6464
ا كانْت أتتِينا عنَد خ دُيَة رمَحها ويُكرُِمها، فقلُت: ِبب أَنت وأُمي، إنََّك لَتصنُع هبِذه العجوِز شيئاً ما َتصنُعُه ِبحٍد، فقاَل: »إهنَّ

 . مياِن«هللاُ تعاىل، أَما علمِت أنَّ كرَم الودِّ ِمن اإل 
 إسناده ضعيف.  # اإليماء:

 

 .عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُذبُّوا َِبمواِلكم عن َأعراِضكم« -  6468
 إسناد موضوع[. ] # اإليماء:

 

ا قالْت: خرجُت مع أمِّ املؤمننَي عائشَة زوجِة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قاَل:   -  6470 عن عائشَة بنِت طلحَة أهنَّ
 فبينا حنُن كذلَك إذا حنُن براِجٍز يقوُل:

 أَنُشُد َمن كاَن بعيَد اهلَمّ 
 يدلُّين اليوَم على ابِن أمّ 

 له أٌب يف ابذٍخ أشمّ 
 وأمُّه كالبدِر ليَل ُتَّ 

 ُمَقابل اخلاِل كرمُي العمّ 
 ُيربين ِمن زمٍن ُمِلمّ 

 جرعة َأكواسه بُسمّ 
 

ا مسعْت أمُّ املؤمننَي أبياَتُه دعْت به، فقالْت له ِمن وراِء حجاهِبا: اي عبد هللا، مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم   قاَل: فلمَّ
اُل على اخلرِي كفاعِلِه«.  يقوُل: »الدَّ

 يديَك، فسْل عن عبد هللا بِن الزبرِي، فإنَّه شرُطَك، فخرَج الرجُل حَت أدرَك عبد هللا بَن الزبرِي، فحمَلُه  فحاجُتَك رجٌل بنيَ 
 .على راحلٍة وصنَع إليه معروفاً 

 . ]إسناد القصة ضعيف جدًا لضعف عبد هللا بن شبيب شيخ المحاملي[# اإليماء: 
 
 

يل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »وَيِك«، فجزعُت ِمنها، فقاَل يل:  عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: قاَل  -  6472
 . »اي مُحرياُء، إنَّ وَيِك أو َوْيَسِك رمحٌة فال جتَزعي ِمنها، ولكن اجَزعي ِمن الَويِل«

 عبد الوهاب بن الضحاك متروك.# اإليماء: 
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 . عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »طاعُة النساِء ندامٌة« -  6473

 : موضوع.(435)الضعيفة  السلسلة # 
 

ا مُتيُت القلوَب، وال يُبايل الرجُل  -  6474 عن عائشَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال تلزَمنَّ جمالَس العشائِر فإهنَّ
 . ما تكلََّم به يف اَنديهم، وتفرَّقوا يف العشائِر فإنَّه َأحرى َأن حتفظوا يف املقاَلِة«

 تم وغيره. الحكم بن عبد هللا متروك، وكذبه أبو حا# اإليماء: 
 

 . عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َتصحُب املالئكُة رفقًة فيها جرٌس وال كلٌب« -  6478
 إبراهيم بن المختار قال في التقريب: صدوق سيئ الحفظ. # اإليماء: 

 
كم ِمن سفرِِه فلُيهِد إىل أهِلِه ولُيطرْفهم ولو  عن عائشَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا قدَم أحدُ  -  6479

 .كانْت حجارًة«
 ضعيف جدًا.  (: 1436)الضعيفة  السلسلة # 

 
 عن عائشَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال مسَر إال لثالثٍة: مصلِّي، أو مسافٍر، أو عروٍس«. -  6480

ٍد ابلقرآِن ِمن الليِل.ويف رواية عن   عائشة قالت: السمُر لثالثٍة: لعروٍس، أو مسافٍر، أو متهجِّ
 (.2435(: منكر بذكر »عروس«. وانظر الصحيحة )6524األلباني في الضعيفة )وقال  ( موقوفًا.314/  1وهو في المجمع )# اإليماء: 

 

ا دخلُت عليه   -  6482 ُح فتزوََّجين، فلمَّ عن عائشَة قالْت: أبَصَرين رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وأان على ُأرجوحٍة أترجَّ
 . أمَر بقطِع املَراجيحِ 

( مختصرًا: أمر  115/ 8وهو في المجمع ) إال أنهم اختلفوا في سماع مجاهد من عائشة(: إسناده جيد 1236الروض البسام )# اإليماء: 
 . بقطع المراجيح

 

ْدِر، وقاَل: »َمن قطَع ِسْدرًة صبَّ هللاُ عليه   -  6483 عن عائشَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم هَنى عن قطِع السِّ
 . العذاَب صّبًا«

 . والصواب أنه مرسل..(: إسناده ضعيف .1231الروض البسام ) #  
 

َه، وكاَن رجٌل امسُُه ُمضطجٌع،  عن عائشَة قالْت: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا مسعَ  -  6484 االسَم القبيَح غريَّ
اُه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُمنبعثاً.   فسمَّ

 ( 210/ 6وانظر لشطره الثاني اإلصابة )  (16960( كما في المسند الجامع )2839شطره األول عند الترمذي )# اإليماء: 
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 عن عائشَة قالْت َأسقطُت لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِسْقطاً، فَسماُه عبد هللا وكنَّاين ِبمِّ عبد هللا.  -  6485

 .قاَل حممٌد: فليَس فينا امرأٌة امسُها عائشُة إال كنيْت ِبمِّ عبد هللا 
 .(: باطل4137)الضعيفة  السلسلة # 

 
 عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عوِّدوا نساءَكم امِلغزَل، فإنَّه أزيُن هلنَّ وأرَزُن«.  -  6486

 .(797انظر الروض البسام ) في إسناده متهم، و  #
 

 .عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »عاِقبوا َأرقاءَكم على قدِر ُعقوهِلم« -  6487
 (: باطل. 742وقال األلباني في الضعيفة )  (: إسناده واه.728)  # الروض البسام 

 
هللِا صلى هللا عليه وسلم فاعتنَقُه  عن القاسِم بِن حممٍد، عن عائشَة قالْت: ملَّا قدَم جعفٌر وأصحابُُه تلقَّاُه رسوُل  -  6490

 . وقبََّل بنَي عينيهِ 
 . (337/ 6]إسناده ضعيف[ وانظر الصحيحة )# اإليماء:  

 
 . عن عمرَة، عن عائشَة قالْت: ملَّا قدَم جعفٌر ِمن أرِض احلبشِة خرَج إليِه رسوُل هللِا فعانَقُه، أو قاَل: التَزَمهُ  -  6491

 موضوع بهذا اإلسناد[. ] # اإليماء:
 

الرجُل يَِقلُّ قياُمه ويكثُر رُقاُده، وآخُر َيكثُر   عن ابِن عباٍس قاَل: دخلُت على عائشَة فقلُت هلا: اي أمَّ املؤمننَي، -  6492
«،  قياُمه ويَِقلُّ رُقاُده، أيُّهما أحبُّ إليِك؟ فقالْت: سألُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كما سأْلَتين، فقاَل: »أحسُنهما عقالً 

ا ُيسأالِن عن عقِلهمافقلُت:  ما ال ُيسأالِن عن عبادهِتما، وإمنَّ ا سألُتَك عن عبادهِتما، فقاَل: »اي عائشُة، إهنَّ ، اي رسوَل هللِا، إمنَّ
نيا واآلخرِة«  . فَمن كاَن أعقَل كاَن أفضَل يف الدُّ

  بن حنبل: داود شبه ال شيء، وعباد روى ( وقال: هذا حديث ال يصح، قال أحمد 370أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء: 
 أحاديث كذب لم يسمعها. 

 

عن عائشَة زوِج النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم جلربيَل صلى هللا عليه   -  6493
وسلم: »هْل رأيَت املالئكَة كلَّهم؟« فقاَل جربيُل: اي حممُد، لقد سألَت عن أمٍر عظيٍم، ما رأيُت ِمن مئِة ألِف جزٍء جزءاً  

 .هللا عليه وسلم: »اي جربيُل، فأيَن هم؟« قاَل: هم وراَء اخللِق ال َأراهم  واحدًا، فقاَل رسوُل هللِا صلى
 عصمة بن محمد متروك وكذبه ابن معين.# اإليماء: 

 
 . عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا تعاىل َيبُّ املُلحنَي يف الدعاِء« -  6496
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 (: باطل.637)الضعيفة  السلسلة # 
 

َتكم«، مرَّتني أو ثالاثً، َفقالوا: ِمن عدوٍّ  -  6498 عن عائشَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل ألصحاِبِه: »ُخذوا ُجن َّ
َتنا ِمن الناِر اي رسوَل هللِا؟ قاَل: ُقولوا: »س بحاَن هللِا، واحلمُد حضَر اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »بْل ِمن الناِر«، قالوا: مبا أنخُذ ُجن َّ

ياٍت ومُ  ماٍت وُمنجِّ ن ُيْئَن يوَم القيامِة ُمقدِّ عقِّباٍت، وهنَّ  هلِل، وال إلَه إال هللاُ، وهللاُ أكرُب، وال حوَل وال قوَة إال ابهلِل، فإهنَّ
 . الباقياُت الصاحلاُت«

 ]ضعيف[. # اإليماء: 
 

عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: استأذَن األسوُد بُن وهٍب على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فعرَف كالَمُه، فقاَل  -  6499
ا دخَل بسَط له رداَءُه، قاَل: »اجلْس اي خاُل«، قاَل: َحسيب أْن أجلَس على ما   يل: »اي عائشُة، ُقومي ادُخلي َسرْتَِك«، فلمَّ

فإنَّ اخلاَل والٌد«، فجلَس على رداِء النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، مث قاَل له: »أال أعلُِّمَك كلماٍت  أنَت عليه، قاَل: »اجلْس، 
للهمَّ إيّنِ  َمن أراَد هللاُ عزَّ وجلَّ به خرياً علََّمه إايُهن مث مل يُنِسِه إايُهن أبداً؟« قاَل: قلُت: بلى اي رسوَل هللِا، قاَل: »ُقل: ا

َك َضْعفي، وُقْد إىل اخلرِي بناصَييت، واجَعل اإلسالَم ُمنتهى ِرضاَي، وبلِّْغين برمحِتَك الذي َأرجو ِمن  ضعيٌف فقوِّ يف ِرضا
 رمحِتَك، واجَعل يل عنَدَك عهداً، ويف صدوِر الذين آَمنوا ُوّدًا، إنََّك ال ُُتلُف امليعاَد«. 

  ما قاَل يف هؤالِء الكلماِت اليت علََّمهنَّ خاَله. قالْت عائشُة: ما مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل يف شيءٍ 
 وزاَد ابُن بشراَن: وما مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم َيدعو ابمِسِه قطُّ إال اي خاُل، يف أشياَء يسئله رسول هللا صلى هللا 

إىل َأخيه معروفاً فلُيجازِيه، فَمن مل ُيْد جزاًء  عليه وسلم أمراً ال أحفظُُه، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن اصطنعَ 
 . فليُ ْثِن به، فَمن فعَل فقْد شكَر، وَمن ترَك فقْد كفَر«

 ضعيف، وفي اإلسناد الثاني إلى القاسم الحكم بن عبد هللا بن سعد األيلي وهو متروك وكذبه أبو حاتم وغيره. # اإليماء: إبراهيم بن سعد  
 

لْت عائشُة رضي هللاُ عنها: كنُت ِإذا ما غضبُت أخَذ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بطرِف عن أنٍس قاَل: قا -  6500
، َأذهْب غيَظ َقليب وَأِجْرين ِمن ُمضالِت الفِْت«.  أَنفي، قاَل: »اي ُعويُش، ُقويل: اللهمَّ ربَّ حممٍد النيبِّ األُميِّ

 . ]إسناده شديد الضعف[# اإليماء: 
 

عن يزيَد بِن ُشريٍح، عن عائشَة قالْت: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِإذا غضَب على عائشَة وضَع يَده   -  6501
 . على منِكِبها فقاَل: »اللهمَّ اغفْر هلا ذنَبها، وأذهْب غيَظ قلِبها، وأِعْذها ِمن ُمضالِت الفِْت«

 : ضعيف.(221/ 9الضعيفة ) # السلسلة
 

عن عائشَة قالْت: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا تضوََّر ِمن الليِل قاَل: »ال إلَه إال هللاُ الواحُد القهاُر،   -  6503
 . ربُّ السماواِت واألرِض وما بيَنهما العزيُز الغفاُر«

 (. 2066(: وإسناده صحيح. وصححه األلباني في الصحيحة )1578)  # الروض البسام 
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ائشَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن إذا نظَر يف املرآِة قاَل: »اللهمَّ كما َحسنَت َخْلقي فأحِسْن  عن ع -  6504

 . ُخُلقي، وأوسْع عليَّ ِرزقي« 
 . (: وهذا إسناد ضعيف جدًا آفته أبان هذا113/ 1قال األلباني في اإلرواء )# اإليماء:  

 
عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن صلَّى عليَّ صالًة صلَّْت عليه املالئكُة ما صلَّى،   -  6505

 . فليكِثْر عبٌد أو لُِيِقلَّ«
 ]إسناده ضعيف[. # اإليماء:  

 
عن عائشَة رضي هللاُ تعاىل عنها قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما لقَي عبٌد ربَّه يف صحيفِتِه بشيٍء  -  6508

 . خرٍي له ِمن االستغفاِر«
وظ  محف ( وقال: وهذا من حديث عائشة مرفوعًا منكر، وهو 175/ 4ذكره الحافظ في ترجمة عثمان بن أبي الكنات في اللسان ) # اإليماء: 

 عنها موقوف بمعناه.
 

 عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُطوىب ِلَمن وَجد يف صحيفِتِه استغفارًا كثريًا«.  -  6509
 ( من طريق سفيان عن منصور موقوفًا، ثم قال: هذا هو الصحيح موقوفاً 637أخرجه البيهقي في الشعب )# اإليماء: 

 
عن عائشَة، عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما أذنَب عبٌد ذنباً فساَءُه إال َغفَر هللاُ له وإْن مل يستغِفْر   -  6510

 . ِمنه«
 : موضوع. (6172( )777)الضعيفة  السلسلة # 

 
 

عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما كبريٌة بكبريٍة مع االستغفاِر، وال صغريٌة بصغريٍة مع   -  6512
 . اإلصراِر«
إسماعيل بن عيسى العطار ضعفه األزدي، وإسحاق بن بشر أبو حذيفة متروك كذبه ابن المديني وغيره. وأورده األلباني في  # اإليماء: 
 (.352/ 10الضعيفة )

 
 

ا قالْت: أُنزلت الصحُف اأُلوىل أوَل يوٍم ِمن رمضاَن، وأُنزلت التوراُة يف ستٍة ِمن   -  6513 عن عائشَة رضي هللاُ عنها أهنَّ
ريَن  رمضاَن، وأُنزَل اإلجنيُل يف اثىن عشَر ِمن رمضاَن، وأُنزَل الزَّبوُر يف مثانيَة عشَر ِمن رمضاَن، وأُنزَل القرآُن يف أربعٍة وعش

 .ِمن رمضانَ 
 ]إسناده ضعيف[. # اإليماء: 
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عن عائشَة رضي هللاُ عنها، أنَّ رجاًل أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فَشكى إليِه أنَّ ما يف بيِتِه ممحوٌق ِمن الربكِة،  -  6515

! ما تُ َليْت يف شيٍء على طعاٍم وال إداٍم إال َأمنى هللاُ   . بركَة ذلَك الطعاِم واإلداِم«فقاَل: »أيَن أنَت ِمن آية الكرسيِّ
 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 

عن عطاٍء قاَل: دخلُت أان وابُن عمَر وابُن ُعمرٍي على عائشَة رضي هللاُ عنها، فقالْت: اي عبيَد بَن ُعمرٍي، ما َلَك   -  6516
ثينا  ال تُرى؟ قاَل: اي أمَّ املؤمننَي، ما مسعِت ما قاَل األوُل: »زُْر ِغّباً تَ ْزَدْد ُحّبًا«، فقاَل ابُن عمَر: َدعاان ِمن ابِطِلك ما هذا، حدِّ

 ِبعجِب شيٍء رأيِتِه ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم. 
  قالْت: فبكْت، مث بكْت، مث بكْت، قالْت: َأاتين يف ليَليت اليت هي ليَليت، فألزَق جلَدُه جبلِدي مث قاَل: »اي َهذه، ائَذين يل َأن

َم إىل قربٍة يف البيِت فتوضََّأ وما أكثَ َر صبَّ املاِء، مث قاَم  أتعبََّد لربِّ عزَّ وجلَّ«، فقلُت: إيّنِ أحبُّ َهواَك وَأهوى ُقرَبَك، فقا
ه، مث جلَس فحمَد هللَا وأَثىن عليه فَبكى حَت بلغْت دموُعُه األرَض أو   بفتِح القراءِة فَبكى حَت جرْت دموُعُه على خدِّ

َم ِمن ذنِبَك  أصاَبت األرَض، فجاَء بالٌل وهو يَبكي فقاَل: َِبب أنَت وأُمي اي رسوَل هللِا،  ما يُبكيَك وقد غفَر هللاُ لَك ما تقدَّ
َماَواِت َواأْلَ  َر؟ قاَل: »َأفال أكوُن عبدًا شكورًا، وما ميَنعين وقْد أُنزَل عليَّ البارحَة: }ِإنَّ يف َخْلِق السَّ ْرِض َواْخِتاَلِف وما أتخَّ

[، فويٌل ِلَمن قرَأها مث مل  191 -  190ا َعَذاَب النَّاِر{ ]آل عمران: اللَّْيِل{ حَت انَتهى إىل قوِله سبحانَُه: }ُسْبَحاَنَك َفِقنَ 
ْر هِبا«  . يتفكَّ
 جناب الكلبي ضعيف وكان يدلس، وقد توبع[.  إسناده ضعيف، أبو] # اإليماء:

 
[، ولكْن: َتستطيُع  112عن عائشَة قالْت: كاَن القوُم أعلَم ابهلِل ِمن َأن يقَرؤوا: }َهْل َيْسَتِطيُع رَبَُّك{ ]املائدة:  -  6517

 . ربَّكَ 
 .]في اإلسناد علي بن الحسن الفامي لم أجد من ترجمه[# اإليماء:  

 
عن عائشَة قالْت: أُمَر رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأن يَقبَل ما َعفا ِمن َأمواهِلم وَأخالِقهم، يَعين يف قوِلِه:   -  6518

 . [ 199}ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر اِبْلُعْرِف{ ]األعراف: 
 . ]سنده ضعيف جدًا[# اإليماء:  
 

وسلم: »أال ُأحدثُكم بسورٍة مأَل عظَمُتها ما بنَي السماِء   عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه -  6519
ٍم، وَمن  واألرِض، ولكاتِِبها ِمن األجِر مثُل ذلَك، وَمن قرَأها يوَم اجلمعِة ُغفَر له ما بيَنه وبنَي اجلمعِة اأُلخرى وزايدُة ثالثُة أاي

 .شاَء؟« قَالوا: بَلى اي رسوَل هللِا، قاَل: »سورُة أصحاِب الكهِف« قرَأ اخلمَس األواِخَر ِمنها عنَد نوِمِه بعَثُه هللاُ أيَّ الليلِ 
 ضعيف جدًا.  (: 2482)الضعيفة  السلسلة # 

 
عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قرَأ ِمن سورِة الكهِف عشَر آايٍت عنَد مناِمِه ُعصَم  -  6520
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جاِل، وَمن قرَأ خامتَتها عنَد رُقاِدِه كاَن له نورًا ِمن َلدْن قرنِِه إىل قدِمِه يوَم القيامِة«   .ِمن فتنِة الدَّ
 ]إسناده ضعيف[. # اإليماء: 

 

( َما أَنْ َزْلَنا َعَلْيَك اْلُقْرآَن 1عن عائشَة قالْت: إنَّ أوَل سورٍة تعلَّمُتها ِمن القرآِن }طه{، فكنُت إذا قلُت: }طه ) -  6521
 .[، قاَل صلى هللا عليه وسلم: »ال َشقيِت اي عائُش«1،2لَِتْشَقى{ ]طه:  

 موضوع، آفته وهب بن وهب القاضي رمي بالكذب[.] # اإليماء:
 

ا سألْت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن َهذه اآليِة: }َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف   -  6522 عن عائشَة رضي هللاُ عنها، أهنَّ
يِن ِمْن َحَرٍج{ ]احلج:  يُق«78الدِّ  . [، قاَل: »الضِّ

 الحكم بن عبد هللا األيلي متروك وكذبه أبو حاتم وغيره. # اإليماء: 
 

ثَته بقوِل أهِل  -  6523 ُث الناُس؟ فحدَّ ا قالْت: كاَنت امرأُة أب أيوَب قالْت ألب أيوَب: أَما مسعَت ما َيدِّ عن عائشَة أهنَّ
 . [16اإلفِك، فقاَل: }َما َيُكوُن لََنا َأْن نَ َتَكلََّم هِبََذا ُسْبَحاَنَك َهَذا هُبَْتاٌن َعِظيٌم{ ]النور:

 . عن الزهري، وهللا أعلم -وفيه ضعف   -حديث اإلفك تفرد بها عطاء الخراساني  هذه الزيادة في # اإليماء:  
 

ديِق حبيبَة حبيِب هللِا رضي هللاُ عنها وهي تقوُل: كاَن رسوُل هللِا   -  6524 ديقَة بنَت الصِّ عن مسروٍق قاَل: مسعُت الصِّ
[، قاَل:  75 اَنَدااَن نُوٌح فَ َلِنْعَم اْلُمِجيُبوَن{ ]الصافات:صلى هللا عليه وسلم ِإذا صلَّى يف بَييت فمرَّ هبِذه اآليِة: }َوَلَقدْ 

ونِْعَم  »صَدْقَت ربَّنا، أنَت خرُي َمن ُدعَي، وأقرُب َمن بُغَي، وأفضُل َمن ُأيَت، فِنْعَم املدعي، ونِْعَم املُعطي، ونِْعَم املسئوُل، 
 . الَويلُّ، أنَت ربُّنا ونِْعَم النَّصرُي«

 تالف. إسناده# اإليماء: 
 

 : إنَّ أوَل شيٍء نزَل يف القرآِن: }اقْ َرْأ{.-قاَل سفياُن: حفظَُه لنا ابُن إسحاَق   -عن عائشَة  -  6526
 ( 17144هو اختصار للحديث الطويل في قصة بدء الوحي، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 

 
عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ املالئكَة لَتضُع أجنَحَتها لطالِب العلِم رضاً مبا   -  6527

 .َيصنُع«
 بنحوه.  (124/ 1والحديث في المجمع ) سلم بن قادم قال ابن حبان: يخطئ، وهاشم بن عيسى قال العقيلي: منكر الحديث.# اإليماء: 

 
عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن اغربَّْت َقدماُه يف سبيِل هللِا فلن  -  6530

 . يلَج الناَر أبدًا«
 . ]إسناد المصنف رجاله ثقات[# اإليماء: 
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 . َق انقٍة َوجبْت له اجلنُة«عن عائشَة قالْت: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن رابَط ُفوا -  6531
 (: منكر.626)الضعيفة  السلسلة # 

 
 . عن عائشَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن حبَس عن فرِس غاٍز خَرج ِمن ذنوِبِه كيوِم ولْدتُه أمُّه« -  6532

 لحال مسعدة[.   إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: أخَذ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أسريًا فانفَلَت، مث إنَّه ُأخَذ بعُد فقيَل   -  6534
ٌه فانزْع ثَنيَّتيِه، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال أُمثُل به ف ُيمثُل هللاُ  لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: إنَّه رجٌل ُمفوَّ

    جلَّ ب يوَم القيامِة«.عزَّ و 
 عبد هللا بن شبيب واه. # اإليماء: 

 
ا   -  6535 ن وقْعَن يف طسٍت، قالْت: فلمَّ عن عائشَة قالْت: مسعُت صوَت حصياٍت وقَ ْعَن ِمن السماِء يوَم بدٍر كأهنَّ

فاهنََزموا، فذلَك قوُل هللِا عزَّ وجلَّ: }َوَما   اصَطفَّ الناُس أخذُهنَّ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فَرمى هِبنَّ يف وجوِه املشركنيَ 
 . [ 17رََمْيَت ِإْذ رََمْيَت َوَلِكنَّ اَّللََّ رََمى َولِيُ ْبِلَي اْلُمْؤِمِننَي ِمْنُه َباَلًء َحَسًنا{ ]األنفال:

 إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد وأبوه ضعيفان. # اإليماء: 
 

عن عائشَة قالْت: كاَن نُعيُم رجاًل مَنوماً، فدعاُه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »إنَّ يهوَد بعثْت إيلَّ: إْن   -  6536
كاَن يُرضيَك َأن أنُخَذ رجااًل ِمن قريٍش رهناً وغطفاَن فندفَ َعهم إليَك فتقتُ َلهم«، فخرَج ِمن عنِد رسوِل هللِا صلى هللا عليه  

ا احلرُب خدعٌة«وسلم فَأاتهم  ا وىلَّ قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إمنَّ    .فأخرَبَهم ذلَك، فلمَّ
 (.255/ 8في الضعيفة )  رعبد الجبا أعله األلباني بأحمد بن # اإليماء: 

 
ا انَتهى إليهم   -  6538 عن عكرمَة قاَل: ملَّا كاَن شأُن َبين ُقريظَة بعَث إليهم النيبُّ عليَّاً فيَمن كاَن عنَده ِمن الناِس، فلمَّ

  وَقعوا يف رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، وجاَء جربيُل على فرٍس أَبلَق، قالْت عائشُة: فَلكأيّنِ أنظُر إىل رسوِل هللِا صلى هللا
وجِه جربيَل، فقلُت: هذا ِدحيُة اي رسوَل هللِا، فقاَل: »هذا جربيُل«، فقاَل: اي رسوَل هللِا، ما   لم ميسُح الغباَر عن عليه وس

سي  مينُعَك ِمن َبين ُقريظَة َأن أتتَيهم؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »وكيَف يل حبصِنهم؟« فقاَل جربيُل: أان ُأدِخُل َفر 
ا رآُه عليٌّ عليه السالُم قاَل: اي رسوَل هللِا، ال عليَك  فر  غدًا عليهم، كَب رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فرساً ُمْعَرْورِية، فلمَّ

ا ستكوُن حتيٌة«.  م يشتُمونَك، فقاَل: »كال، إهنَّ  أال أتتَِيهم فإهنَّ
قَالوا: اي أاب القاسِم، وهللِا ما كنَت فاحشاً، قَالوا: ال   وَأاتهم النيبُّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »اي أخوَة القردِة واخلنازيِر«، 

ننزُل على حكِم حممٍد، ولكنَّا ننزُل على حكِم سعِد بِن معاٍذ، فنزَل فحكَم فيهم َأن تُقَتَل ُمقاتَلُتهم وُتسَب َذراريهم، فقاَل  
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أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َُتُونُوا اَّللََّ َوالرَُّسوَل   يهم: }ايَ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »بذلَك َطَرقين املَلُك َسَحرًا«. فنزَل ف
[، نزلْت يف أب لُبابَة، وأشاَر إىل َبين ُقريظَة حنَي قالوا: ننزُل على حكِم سعِد  27َوَُتُونُوا َأَمااَنِتُكْم َوأَنْ ُتْم تَ ْعَلُموَن{ ]األنفال: 

 . إنَّه الذبحُ  -وأشاَر بيِده إىل حلِقِه   -بُح بِن معاٍذ، قاَل: ال َتفعلوا فإنَّه الذَّ 
والمسند   (،141/ 6إسناده لين. وانظر حديث عائشة في خروج النبي صلى هللا عليه وسلم إلى بني قريظة في مسند أحمد ) # اإليماء: 

 (. 17121الجامع )
 

 عن عائشَة قالْت: َأاتان زيُد بُن حارثَة فقاَم إليه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيرُّ ثوبَه فقبََّل وجَهُه.  -  6539
َزت أربعنَي راكباً ِمن ولِدها وولِد ولِدها إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم لُيقاتِلو  ه، فأرسَل قالْت عائشُة: وكانْت أمُّ ِقْرفَة جهَّ

 هللِا صلى هللا عليه وسلم زيَد بَن حارثَة، فقتَ َلهم وقتَل أمَّ ِقْرَفَة وأرسَل بدرِعها إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه  إليهم رسولُ 
 وسلم، فنصَبُه ابملدينِة بنَي ُرحمنِي.

 ، فيه عبد هللا بن شبيب ويحيى بن محمد بن عباد ضعيفان[. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما أحٌد ِمن الناِس أعظُم أجرًا ِمن وزيٍر صاحٍل مع إماٍم   عن عائشَة،  -  6541
 يُطيُعه أيمُره بذاِت هللِا تعاىل«. 

 ويف روايٍة: »ما ِمن أحٍد ِمن الناِس أعظُم أجرًا .. «. 
 : ضعيف.(4470الضعيفة ) السلسلة# 
 

َب به   -  6543 عن عامِر بِن عبد الواحد قاَل: كنُت جالساً يف جملِس عطاِء بِن أب رابٍح، إْذ أان بشيٍخ هو أكرُب ِمنه، فرحَّ
ا عامٍل از  ا مسعْت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »أميُّ ديِق أهنَّ ثتين ابنُة الصِّ داَد يف وأوَسَع له، فأنشَأ الشيُخ فقاَل: حدَّ

 .  رزِقِه الذي ُفرَض له فهو غلوٌل« عمِلِه فوقَ 
 م فيه[.تكلفي إسناده من هو مجهول ومن هو م] # اإليماء:

 
 .عن عائشَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ لُيبغُض الُوالَة الرََّكَكَة« -  6544

 الحنفي قال محقق المشيخة في كل منهما: لم أعثر له على ترجمة. أبو عليالعين زربي و  ةأبو أمي# اإليماء: 
 

عن عائشَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »كاَن إبراهيُم صلى هللا عليه وسلم ِمن أغرِي الناِس، وإنَّ ِمن   -  6546
 . غريتِِه جعَل هللاُ إلسحاَق عليه السالُم َمْشَربًة فوَق بيِته تُفتُح إىل غرِي بيِته الذي هو فيه«

 دي من المراجع، الحكم بن عبد هللا بن سعد األيلي متروك اتهم بالكذب[.سفيان بن الوليد لم أر له ترجمة فيما ل]  # اإليماء:
 

رداِء قاَل: سألُت عائشَة رضي هللاُ عنها عن ُخُلِق رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قالْت: كانت خلُقه   -  6547 عن أب الدَّ
 .َأن يَرضى لِرضى هللِا وَيسخَط لسخِطهِ 

 الخشني ضعيف[. الحسن بن يحيى ] # اإليماء:
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عن عمرَة قالْت: سألُت عائشَة: كيَف كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا َخال بنسائِِه؟ فقالْت: كاَن رَجاًل   -  6548

اماً  اكاً بسَّ  . ِمن رِجاِلكم، إال أنَّه كاَن أكرَم الناِس، وأحسَن الناِس ُخُلقاً، وكاَن ضحَّ
 ضعيف.: (4185الضعيفة ) السلسلة# 
 

عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: ما رَفَع النيبُّ صلى هللا عليه وسلم قطُّ غداًء لَعشاٍء، وال عشاًء قطُّ لَغداٍء، وال  -  6549
نعاًل لرجٍل   اُتَذ ِمن شيٍء َزوجنِي ال َقميصنِي وال رِداَءيِن وال ِإزاريِن، وال ِمن النعاِل، وال رُئَي قطُّ فارغاً يف بيِتِه، إمَّا خيِصفُ 

 . مسكنٍي، أو خَييُط ثوابً ألرملةٍ 
 . ]إسناده حسن[# اإليماء:  

 
عن عائشَة رضي هللاُ َعنها قالْت: لو ِشْئنا َأن َنشبَع َشِبْعنا، ولكنَّ حممدًا صلى هللا عليه وسلم كاَن يُؤثُر على   -  6550

 .نفِسهِ 
 ضعيف الترغيب والترهيب: منكر. # 

 
 .عن عائشَة قالْت: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يَرى يف الظُّلمِة كما يَرى يف الضوِء صلى هللا عليه وسلم  -  6551

 : موضوع. (341وقال األلباني في الضعيفة ) (: إسناده تالف.1430)  # الروض البسام 
 

يبِ  -  6552  .عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يُعرُف بريِح الطِّ
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
ى.  -  6553  عن عائشَة قالْت: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يَتبدَّ

 شريك سيئ الحفظ. # اإليماء: 
 

عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »احَفظوين يف َأصحاِب وَأزواِجي وَأصهاِري رضي هللاُ  -  6554
 عنهم«.

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

عن عائشَة قالْت: جاَء رجاٌل ِمن املشركنَي إىل أب بكٍر رضي هللاُ عنه َفقالوا: هل لَك إىل صاحِبَك يزعُم أنَّه   -  6556
قُه أنَّه ذهَب إىل الشاِم  يف ليلٍة ُأسرَي به الليلَة إىل بيِت املقدِس، قاَل: وقاَل ذاَك؟ قَالوا: نَعم، فقاَل: قْد صدَق، قَالوا: ُتصدِّ

قُه ِببعَد ِمن ذلَك، خبرِب السماِء غدوًة ورواحًة، فلذلَك مُسَّي  مث رجَع قبلَ  الصديق رضي هللاُ  أبو بكرٍ الصبِح! قاَل: إيّنِ ألصدِّ
 .عنه
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(: لكنه قد توبع فحديثه  306وقال األلباني في الصحيحة ) محمد بن كثير المصيصي يحدث عن معمر بمناكير ال يتابع عليها.# اإليماء: 
 لذلك صحيح. 

 

نيا وبنَي ما عنَد   -  6558 َ ما بنَي الدُّ عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ عبدًا ِمن عباِد هللِا ُخريِّ
وعلَم أنَّه يريُد نفَسه، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُسّدوا األبواَب يف   أبو بكرٍ ربِّه فاختاَر ما عنَد ربِّه«، فَبكى 

 .ملسجِد إال ابَب أب بكٍر، إيّنِ ال أعلُم أحدًا أفضَل ِعندي يدًا ابلنَّصيحِة ِمن أب بكٍر رضي هللاُ عنه«ا
 حسن لغيره[.  ] # اإليماء:

 

عن عائشَة قالْت: ال أزاُل لعمَر هائبًة بعَد الذي رأيُت ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قالْت: صنعُت   -  6559
َخزيرًة، فجئُت هِبا رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو جالٌس بَيين وبنَي َسودَة، فقلُت هلا: ُكلي، قالْت: ما أان بذائَقِتها،  

َخنَّ هِبا وجَهِك، ]فأَبت، فوضعُت َيدي يف اخلَزيرِة فطَليُت هِبا وجَهها[، فجعَل رسوُل هللِا صلى  قلُت: وهللِا لتأُكِلنَّ أو  ألُلطِّ
هللا عليه وسلم َيضحُك، مث َخفَض بركبِتِه هلا َتستقيُد ِمين، فَأخَذت ِمن الصَّحفِة شيئاً فمسَحْت بَوجهي، فجعَل رسوُل هللِا  

نا صوَت عمَر َأاتان ِمن قباَء وهو يقوُل: اي عبد هللا بَن عمَر، قالْت: فقاَل رسوُل هللِا  صلى هللا عليه وسلم يضحُك، فسِمعْ 
صلى هللا عليه وسلم: »ُقوما فاغِسال عن وجوِهكما، فإنَّ عمَر داخٌل«، قالْت: فُقمنا فغَسْلنا عن وجوِهنا، فجاَء عمُر 

 رمحُة هللا وبركاتُه، َأدُخُل؟ فقيَل: »ادخْل«. فوقَف على الباِب فقاَل: السالُم عليَك أيُّها النيبُّ و 
 . قالْت: عائشُة فال أزاُل لعمَر هائبًة بعَد الذي رأيُت ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم

 . ]إسناده حسن[# اإليماء:  
 

عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ملَّا خلَق هللاُ عزَّ وجلَّ الِفردوَس قالْت: اي ربِّ زيِّين،   -  6560
 .فَأوحى هللاُ عزَّ وجلَّ إليها: َقد زيَّنُتِك ابحلسِن واحلسنِي رضي هللاُ عنهما«

 (: منكر الرواية جدًا عن األثبات. ثم ساق له هذا الحديث. 239/ 1الحسن بن صابر قال ابن حبان في المجروحين )# اإليماء:  
 

لوا تَ ْبدياًل« -  6562  . عن إسحاَق، عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »طلحُة ممن َقَضى حَنَْبُه وما َبدَّ
   إسناده ضعيف. # اإليماء:

 

 عن عائشَة قالْت: ما رأيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ُُيلُّ أحدًا ما ُُيلُّ العباَس أو يُكرُم العباَس. -  6563
 رجاله ثقات عدا ابن أبي الزناد فقد اختلف فيه .... وزفر بن هبيرة ذكره ابن شاهين في ثقاته[.] # اإليماء:

 
َد عبَّاٌد يف َبين عبِد األشهِل إىل املسجِد، قالْت:   -  6564 َد النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يف بيِتِه وهتجَّ عن عائشَة قالْت: هتجَّ

 . «فسمَع النيبُّ صلى هللا عليه وسلم صوَتُه فقاَل: »اي عائشُة، إنَّ هذا صوُت عبَّاٍد؟« قالْت: نَعم، قاَل: »اللهمَّ ارحْم عبَّاداً 
( عن عباد بن عبد هللا والد  2655]في أسانيده كلها ابن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث[ وعلقه البخاري إثر حديث ) اء: # اإليم
 .يحيى



668 

 

 
 

عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: ملَّا ماَت عثماُن بُن َمظعوٍن كشَف النيبُّ صلى هللا عليه وسلم الثوَب عن وجِهِه  -  6565
نيا ومل َتلبْسها« وقبََّل بنَي َعي ا رُفَع السريُر قاَل: »ُطوىب لَك اي عثماُن، مل َتلبْسَك الدُّ  . نيِه مث َبكى طوياًل، فلمَّ

 ( وقال: محمد بن عبد هللا هذا المعروف بالمحرم ضعفوه.481/ 5أخرجه الذهبي في السير )# اإليماء: 
 

عن عائشَة قالْت: َمشت األنصاُر إىل رسوِل هللِا َفقالوا: اي رسوَل هللِا، إنَّ قوماً قد تَناولوا ِمنا، فإْن أذنَت أْن نردَّ   -  6566
علُم  عليهم فَعْلنا، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما َأكرُه َأن تَنتِصروا ممن ظَلَمكم، وعليُكم اببِن أب ُقحافَة إنَّه أ

ْل،  وِم هِبم«، فَمشوا إىل عبد هللا بِن َرواحَة َفقالوا له: إنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َقد أذَن لنا َأن ننتِصَر ِمن قريٍش فقُ الق
 عليه  فقاَل عبد هللا بُن َرواحَة يف ذلَك ِشعرًا فلم يَبلْغ ِمنهم الذي َأرادوا، فأَتوا كعَب بَن مالٍك َفقالوا له: إنَّ النيبَّ صلى هللا

وسلم َقد أذَن لنا َأن ننتِصَر ِمن قريٍش، فقاَل كعُب بُن مالٍك ِشعرًا هو أمْت ِمن شعِر ابِن َرواحَة، فلم يَبلْغ ِمنهم الذي  
 َأرادوا. 

 بُن اثبٍت:  فأَتوا حساَن بَن اثبٍت فقالوا له: إنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َقد أذَن لنا َأن ننتِصَر ِمن قريٍش فُقْل، فقاَل حسانُ 
  لسُت فاعاًل حَت أمسَع ذلَك ِمن نيبِّ هللِا صلى هللا عليه وسلم، فانطَلَق َمعهم حَت أَتوا رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل:

 اي حساُن مل  اي رسوَل هللِا، أنَت أذنَت هلؤالِء؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما َأكرُه َأن يَنتِصروا ممن ظَلَمهم، وأنتَ 
 . َتزْل ُمؤيَّدًا بروِح الُقدِس ما كافْحَت عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم«

 متروك الحديث[.  معبد السالبن حبيب الدمشقي والد   سعبد القدو واه،  إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

، عن عائشَة قالْت: سبُع خصاٍل ما ُهنَّ يف أحٍد ِمن أزواِج النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: تزوَّجين ِبكرًا   -  6570 عن الشعيبِّ
 َمعه يف ِشعارِهِ  ومل يتزوَّْج ِبكرًا َغريي، وَأاتُه جربيُل بُصوَريت قبَل َأن يتزوََّجين ومل أيِت بُصورِة أحٍد َغريي، وكاَن جربيُل أيتيِه وَأان

اَت يف  ومل يكْن أْيتيِه وهو مع أحٍد ِمن أزواِجِه يف شعارِِه َغريي، وكنُت أحبَّ إليه نفساً وأحبَّها إليه أابً، وأُنزَل يفَّ ُعذري، وم
 َيومي وليَليت، وبنَي َسْحري وحَنْري. 

 ( بنحوه.9/245# الحديث في مجمع الزوائد )
 

عن القاسِم بِن حممٍد، عن عائشَة قالْت: ُفضلُت على نساِء النيبِّ صلى هللا عليه وسلم بعشٍر، قيَل: ما ُهنَّ اي أمَّ  -  6571
وجاَءُه جربيُل  املؤمننَي؟ قالْت: مل يَنكْح ِبكرًا قطُّ َغريي، ومل يَنكْح امرأًة أَبواها ُمهاجراِن َغريي، وأَنزَل هللاُ براَءيت ِمن السماِء، 

ا امرأُتَك، وكنُت َأغتسُل َأان وهو يف إانٍء واحٍد ومل يكْن َيصنُع ذلَك ِببصُ  حٍد  وَريت ِمن السماِء يف َحريرٍة وقاَل: تزوَّْجها فإهنَّ
ُي وهو  حِمن نسائِِه َغريي، وكاَن ُيصلِّي وأان ُمعرتضٌة بنَي يديِه ومل يكْن يَفعُل ذلَك ِبحٍد ِمن نسائِِه َغريي، وكاَن يَنزُل عليه الو 

َن  َمعي ومل يكْن يَنزُل عليه وهو مع أحٍد ِمن نسائِِه َغريي، وقَبَض هللاُ روَحه وهو بنَي َسْحري وحَنْري، وماَت يف الليلِة الَت كا
 . يدوُر عليَّ فيها، وُدفَن يف بَييت

 حجاج بن نصير وعيسى بن ميمون ضعيفان.  # اإليماء: 
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شُة: ُأعطيُت عشَر خصاٍل مل تُعَطُهنَّ ذاُت مِخاٍر قَبلي: ُصوِّرُت لرسوِل هللِا قبَل َأن عن ابِن عباٍس قاَل: قالْت عائ -  6572
ْحري  أصوََّر يف رحِم أُمي، وتزوَّجين رسوُل هللِا ِبكرًا ومل يتزوَّْج ِبكرًا َغريي، وكاَن يَنزُل على رسوِل هللِا الوحُي وهو بنَي سَ 

َسْحري وحَنْري، ونزلْت براَءيت ِمن السماِء، وكنُت أحبَّ الناِس إليه وكاَن أب أحبَّ الرجاِل وحَنْري، وُتويَف رسوُل هللِا وهو بنَي 
َ رسوُل هللِا وهو بنَي حاِقَنيت وذاِقَنيت، وُتويَف يف َيومي، ُودفَن يف بَييت صلواُت هللِا عليه وسالُمه  .إليه، وُخريِّ

 د الرحمن الصنعاني منكر الحديث. بكر بن سهل ضعفه النسائي، وموسى بن عب# اإليماء: 
 

نِة اليت قُتَل فيها عثماُن رمحه هللاُ تعاىل، فصادفُت طلحَة والزبرَي   -  6573 عن محيِد بِن منهٍب قاَل: َحججُت يف السَّ
ا وقفْت عائشُة ابلبصرِة قالْت: إنَّ يل عليكم ُحرمَة األُمومِة وحقَّ  ا َساروا إىل البصرِة ِسرُت َمعهم، فلمَّ   وعائشَة مبكَة، فلمَّ

 ِمنكم إال َمن َعصى ربَّه، قُبَض رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بنَي َسْحري وحَنْري، وَأان إحدى نسائِِه يف املوعظِة، ال يَتهُمين
بعٍة ِمن  اجلنِة، وله َحصََّنين ربِّ ِمن كلِّ ُبضٍع، ب ُميَِّز مؤمُنكم ِمن ُمنافِقكم، وب رُخَص لكم يف صعيِد األَبواِء، وأب رابُع أر 

يقاً، َمضى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم راضياً عنه ُمطوَِّقه َوَهَف اإلمامِة، مث اضطراَب حبُل  املسلمنَي، وأو  ُل َمن مُسَّي صدِّ
يِن  ..  . الدِّ
 زحر بن حصين قال الذهبي: ال يعرف. # اإليماء: 

 
ِل«، قلُت: وكيَف الُعقدُة اي رسوَل  عن عائشَة قالْت: قلُت: اي رسوَل هللِا، كيَف ُحبَُّك يل؟ قاَل: »كُعقدِة احلب -  6574

 . هللِا؟ قاَل: »على حاهِلا«
 . حديث موضوع(: ال1496)  # الروض البسام 

 
6575  - »  . عن عائشَة قالْت: قلُت للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم: َمن أزواُجَك يف اجلنِة؟ قاَل: »أنِت ِمنُهنَّ

 .أسامة بن زيد الليثي تكلم فيه، وأبو محمد مولى الغفاريين لم أجد له ترجمة# اإليماء:  
 

ُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم{  عبد امللك عن الزُّهريِّ قاَل: كنُت يف مسِر الوليِد بِن  -  6577 فقرأ: }َوالَِّذي تَ َوىلَّ ِكرْبَُه ِمن ْ
[ مث قاَل يل: َمن توىلَّ ِكرْب عائشَة؟ أَليَس فالانً؟ قاَل: قلُت: إلْن قلُت ال وقعُت ِمنه يف شرٍّ، وإْن قلُت نَعم  11]النور:

دين هللاُ عزَّ وجلَّ على الصدِق إال خريًا، قلُت:  كذبُت على ر  جٍل ِمن أصحاِب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، مث قلُت: ما عوَّ
ال، قاَل: فَمن فَمن؟ قاَل: فضرَب بقضيٍب َمعه السريَر وهو يقوُل يل: فَمن؟ قاَل: قلُت حدثين عروُة بُن الزبرِي وعلقمُة بُن  

قالْت عائشُة: َغزا رسوُل هللِا صلى هللا  سيِب حديثاً واحدًا بعُضهم أحسُن سياقًة ِمن بعٍض قَالوا: وقاٍص الليثيُّ وسعيُد بُن امل 
  عليه وسلم غزوَة َبين املُصطلِق فساَهَم بني نسائِِه فخرَج َسهمي وسهُم أُمِّ سلمَة، فَخرْجنا َمعه، حَت إذا قَ َفْلنا ِمن غزوتِنا

ا أنُكُل الُعلَق، وكانْت ِإحداان جتلُس يف اهلودِج مث حُتمُل كما وكاَن بَيننا وبنَي املدينِة لَيلت  اِن، قالْت: وُكنا يف ِخفٍَّة ِمن اللحِم إمنَّ
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وا رْحل أمِّ سلمَة، قالْت: فقلُت لو أيّنِ قضيُت ِمن حاَجيت قْدر ما َيصنعوَن رَْحلها،   هي فتوضُع على البعرِي، قالْت: فغريَّ
ا رجعُت أَلتِمُسها ظنُّوا أيّنِ   قالْت: فخرجُت َأقضي حاَجيت  فسقطْت ِقالدٌة كانْت يف ُعنقي ِمن جزِع أظفاٍر ميانيٍة، قالْت: فلمَّ

قالْت: جئُت ألتمُس فإذا هم قد َذهبوا، قالْت: قلُت: ما َأجُد شيئاً خريًا ِمن أن   يف اهلودِج فاحَتملوه فوَضُعوه على البعرِي، 
 وين إذا َفقدوين. َأضطِجَع يف َمضجعي لعلَّهم يَلتِمس

قالْت: فاضطجعُت، فإذا رجٌل ِمن َأصحاِب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم كأنَّه ساقُة القوِم يُقاُل له: صفواُن بُن ُمعطٍَّل  
، فقاَل: أيُّها النائُم، وَحسبين رجاًل، فرفعُت رْأسي فَعرفين، قالْت: وكاَن أَبَصرين قبَل احِلجاِب، قالْت: فاسرتجَ  لميُّ َع  السُّ

ا استويُت عليه آذنُتُه، فأخذ برأِس بعريِِه فجاَء  العسكر  وعقَل َيدي بعريِِه قاَل: اي َأمتاُه إذا استويِت عليِه فآِذنيين، قالْت: فلمَّ
بِن املطلِب،  ظُهرًا، فقاَل عبد هللا بُن ُأبِّ بِن سلوٍل: ما َخال هبا إال ِلكذا وكذا، وَأعانُه على ذلك ِمْسطُح بُن ُأاثثَة بِن عباِد 

 وَأعانَُه حساُن بُن اثبٍت ومحنُة بنُت جحٍش.
قالْت: فلّما كثُر القوُل ِمن الناِس َأرسَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إىل عليٍّ و إىل أسامَة يستشريمها يف فراِق أهِلِه،  

اَن ال يقوُل إال: »كيَف تِيكم؟« قالْت: وقد كنُت قالْت: وقد كاَن راَبين ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أيّنِ اشتكيُت فك
نساُء كثرٌي  أعرُف ِمن وْجِدِه ب ما أعرُف، فقاَل هلما: »ما َترايِن؟« فكاَن أحُد الرَّجلنِي أَلنَي قواًل ِمن اآلَخِر، أّما عليٌّ فقاَل: ال

هللِا، الناُس يكذبوَن ويُكثروَن، ما علمُت على َأهِلكم إال  اي رسول هللِا، وِإن َتسَأْل عنها بريرَة تصُدقَك، قاَل أسامُة: اي رسوَل 
إال  خريًا، وِإن تسَأْل عنها بريرَة تصُدقَك، فَدعا بريرَة فقاَل: »أيَّ امرأٍة تعَلمنَي عائشَة؟« قالْت: ما علمُت َعليها إال خريًا، 

ا ألَ  ا امرأٌة رقوٌد ترقُد حَت أتيَت الشاُة فتأُكُل عجيَنها، وإهنَّ طيُب ِمن طيِب الذهِب، وإْن كاَن كما قاَل الناُس لُيخربنََّك هللاُ  أهنَّ
 عزَّ وجلَّ، فعجَب الناُس ِمن قوهِلا.

م يقولوَن لرجٍل ما  يدخُل  مث جلَس على املنرِب فحمَد هللاَ عزَّ وجلَّ وأَثىن عليه مث قاَل: »َمن يعِذُرين ممن يُؤذيين يف َأهلي؟ إهنَّ
سافَ َر إال َمعي وما علمُت على َأهلي إال خريًا«، فقاَل سعُد بُن معاٍذ: َأان أعِذُرَك ِمنه اي رسوَل   يساِفُر إذا البيَت إال َمعي، وال

عُد بُن  هللِا، ِإن يكْن ِمن األوِس فَأان آتيَك برأِسِه، وِإن يكْن ِمن إخوانِنا ِمن اخلزرِج َأمْرتنا ِبمِرَك َمضينا له، قالْت: فقاَل س
َت، ال وهللِا ال تقتُ ُله وال تقِدُر على قتِلِه، ما أتُخذوان إال بدخوٍل كانْت بَيننا وبيَنكم يف اجلاهليِة، قاَل: هللاُ أعلُم  ُعبادَة: كذب

:  اَل سعدٌ مبا يف نَفسي ونفِسَك، قاَل ُأسيُد بُن ُحضرٍي: كذبَت وهللِا لنقُتلنَّه وأنُفَك راِغٌم، أنَت املنافُق جُتادُل عن املنافقنَي، فق
ان يف اي آَل اخلزرِج، وقال سعُد بُن معاٍذ: اي آَل األوِس، واحناَز هذا إىل اخلزرِج واحناَز هذا إىل األوِس إال رَجلنِي ِمن اخلزرِج كا

بعٍض،   أيوب خالُد بُن زيِد بِن ُكليٍب، واملهاِجروَن يف حيِِّز األوِس، فردَّ احلياِن بعُضهم عن حيِِّز األوِس: عمارُة بُن جوين وأبو
صلى  فقاَل أسيُد بُن ُحضرٍي: فيَم الكالُم؟ هذا رسوُل اَّلِل صلى هللا عليه وسلم أيُمُران ِبمرِِه مَنضي له، قاَل: فَأشاَر رسوُل هللاِ 

قبَل ذلَك  هللا عليه وسلم إىل احليَّنِي ِكليهما فَجَلسوا، وندَم سعُد بُن ُعبادة على ما قاَل، قالْت عائشُة: إْن كاَن امرءًا صاحلاً 
  ولكن احلميَّة، وكاَن رجالِن ِمن َأصحاِب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم إذا مِسعا شيئاً ِمن هذا قالوا: }ُسْبَحاَنَك َهَذا هُبَْتانٌ 

 أيوَب خالُد بُن زيٍد.  [، زيُد بُن حارثة وأبو16َعِظيٌم{ ]النور: 
مسيُت، قالْت: فخرجُت ِلما خيرُج النساُء له ومل نُكن اُتْذان  قالْت عائشُة: فما علمُت بشيٍء مما كان يف املسجِد حَت أَ 

كرايِيس، وخرجْت معي أُمُّ ِمْسطٍح َمعها شْجُب ماٍء، فعَقَلها ِإزارُها قالْت: تِعس ِمْسطٌح، قالْت: قلُت: سبحاَن هللِا، شتمِت 
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دريَن أنَّه قاَل َكذا وَكذا، وقَالوا َكذا؟ قالْت عائشُة: رجاًل ِمن املُهاجرين قد شهَد بدرًا! قالْت: ساَل حتَتِك السيُل، َأَوما ت
فقَلَص ذاَك ِمين فما قدرُت على َأن َأقضَي حاجًة، قالْت: وبكيُت ِمن العِشيِّ حَت الصباِح ما َدخَل يف عيينَّ النوُم وال جتفُّ 

؟ قاَل:  شاًء قالْت: قلُت:يل عنٌي وال يدُخُلها النوُم. قالْت: فدَخَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ع اي رسوَل هللِا آيت أبويَّ
أبو  »نَعم«، قالْت: جئُت أبويَّ فقلُت: أال َأخربمُتوين مبا قاَل الناُس حَت َأعتذَر إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ فقاَل 

اهليِة قطُّ َففي اإلسالِم! قالْت: قلُت: وهللِا ال  : وهللِا َلوددُت أيّنِ مل أرِك قطُّ وودُت أنَِّك ِحيضٌة، ما قيَل يل هذا يف اجلبكرٍ 
إال   ُأخزيَك أبدًا، قالْت: وقالْت أُمي: اي بنيُة خفِّضي عليِك شأنِك، فقلَّ ما كاَنت امرأٌة حسناُء قطُّ هلا ضرائُِر َُيبُّها زوُجها

َنها شرًا.   بغي ْ
، ِإن كنِت فعْلِت شيئاً مما قَالوا فآِذنيين أستغِفْر لِك« قال:  قالْت: فدخَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »اي عائشةُ 

: َأجيبا عينِّ رسول هللِا عليه السالُم، فقال  : وهللِا ما َأدري ما ُأجيُبه عنِك؟ قالْت: قلُت: وهللِا ال َأستغفُر  أبو بكرٍ قلُت ألبويَّ
قاَل:   -يل، ما أجُد مثلي ومثلكم إال كمثِل أب يوسَف عليه السالُم  هللَا ِمن هذا احلديِث أبدًا، إْن كنُت عملُته فال غفَر هللاُ 

َلْت َلُكْم   -وما أهتدي السِم يعقوَب عليه السالُم ِمن األسِف  حني قاَل: }َوَجاُءوا َعَلى َقِميِصِه ِبَدٍم َكِذٍب قَاَل َبْل َسوَّ
ُ اْلُمْستَ َعانُ  يٌل َواَّللَّ  [، وبكيُت.18َعَلى َما َتِصُفوَن{ ]يوسف:  أَنْ ُفُسُكْم َأْمًرا َفَصرْبٌ مجَِ

ه، قالْت:  أبو بكرٍ قالْت: مث َأخَذ رسوُل هللِا عليه السالم كهيئِة النَّعسِة، قالْت: فقاَل  : احَتضنيِه، قالْت: قلُت: وهللِا ال َأمسُّ
لُت: حبمِد هللِا وال حبمِدَك، فأَنزَل هللاُ عزَّ  فُسرَِّي عنه وهو يضحُك قاَل: »شعرِت أنَّ هللَا عزَّ وجلَّ أنزَل براءَتِك؟« قالْت: ق 

ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم{ ]النور:  [ إىل قوِلِه: }ُأولَِئَك ُمرَبَُّءوَن ممَّا يَ ُقوُلوَن هَلُْم َمْغِفَرٌة{ ]النور:  11وجلَّ: }ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا اِبإْلِ
26 .] 

ًا فقد كنُت أمونُُه، فأنزَل هللاُ تبارك وتعاىل على نبيِّه: }َواَل أيََْتِل ُأوُلو اْلَفْضِل ِمْنُكْم{ : ال أَنفُع ِمْسطحاً مبنفعٍة أبدأبو بكرٍ فقاَل 
عن مييِنِه وَأحسَن إليه بعُد ورادَُّه إىل ما كاَن يصنُع قبُل إليِه، ونزَل يف شأِن عائشَة   أبو بكرٍ [ إىل آخِر اآليِة، وكفََّر 22]النور:  

ْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم اَل يف سورِة النوِر بعدَ  ُهْم َما    العشِر: }ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا اِبإْلِ حَتَْسُبوُه َشرًّا َلُكْم َبْل ُهَو َخرْيٌ َلُكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمن ْ
ُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم{ ]النور:  مثِْ َوالَِّذي تَ َوىلَّ ِكرْبَُه ِمن ْ }ُأولَِئَك ُمرَبَُّءوَن ممَّا يَ ُقوُلوَن هَلُْم َمْغِفَرٌة  [ إىل قوِلِه: 11اْكَتَسَب ِمَن اإْلِ

 َوِرْزٌق َكِرمٌي{. 
 (.17256)  أبو معشر نجيح السندي ضعيف، وقد انفرد في سياقة الحديث هنا بألفاظ لم يروها غيره. وانظر المسند الجامع# اإليماء: 

 
نيا الشرَف الذي ال يبلُغُه شرٌف، إنَّ هللَا  عن عائشَة قالْت: يرحُم هللاُ زينَب بنَت جحٍش، لقد  -  6579 انلْت يف هذه الدُّ

نيا ونطَق به القرآُن، وإنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل لنا وحنُن حوَله: »أسرُعُكن ب حُلوقاً  أطوُلكنَّ   زوََّجها نبيَّه يف الدُّ
َرها رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بسرعِة حلُ   . وِقها به، وهي زوجُتُه ابجلنةِ ابعًا«، فبشَّ

 محمد بن عمر هو الواقدي متروك.# اإليماء: 
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عن عائشَة قالْت: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ِإذا كاَن يوُم القيامِة اَندى ُمناٍد: اي معشَر   -  6581
 .اخلالئِق طْأِطئوا ُرؤوَسكم حَت جَتوَز فاطمُة«

 : موضوع.(210/ 6) :الضعيفة السلسلة # 
 

عن عائشَة قالْت: ملَّا ُدليْت أمُّ ُروماَن يف قربِها قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن سرَّه أْن ينظَر إىل امرأٍة   -  6582
 .ِمن احلوِر العنِي فلَينظْر إىل هذه«

 إسناده ضعيف، فيه سفيان بن وكيع وعلي بن زيد بن جدعان، وكالهما ضعيف[. ] # اإليماء:
 

عن عائشَة قالْت: قاَل يل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َتدريَن َمن ُقضاعُة؟« قلُت: هللاُ ورسولُه أعلُم، قاَل:   -  6583
، وهو ِبكُرُه، وبه كاَن يُْكىن«  .»هو قضاعُة بُن َمَعدٍّ

 هذا إسناد ضعيف جدًا واٍه بمرة[. ] # اإليماء:
 

لى هللا عليه وسلم: »الزِّجنيُّ ِإذا شبَع زان، وِإذا جاَع سرَق، وإنَّ فيهم  عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا ص -  6584
 .لَسماحًة وجندًة«

 : موضوع.(729)الضعيفة  السلسلة # 
 

عن عائشَة قالْت: كلُّ البالِد فُتحت ابلسيِف والرمِح، وفُتحت املدينُة ابلقرآِن، وهي ُمهاَجُر نيبِّ هللِا صلى هللا   -  6586
 عليه وسلم، وحملُّ أزواِجه، وفيها قربُُه. 

 . اين«وقالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »املدينُة ُمهاَجري وفيها بَييت، وحقٌّ على أُميت حفُظ ِجري 
   .محمد بن الحسن بن زبالة كذبوه# اإليماء:  

 
نيا ال َتصفو للمؤمِن، هي سجُنه   -  6587 عن عائشَة رضي هللاُ عنها، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ الدُّ
 .وبالُؤه«

 ضعيف جدًا.  (: 3616)الضعيفة  السلسلة # 
 

عن عائشَة قالْت: دخلْت عليَّ امرأٌة ِمن األنصاِر فرأْت فراَش رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم عباءًة مثنيًة،   -  6588
فانطَلقْت فبعَثْت إيلَّ بفراٍش حشُوُه الصوُف، فدخَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »ما هذا اي عائشُة؟« قالْت:  

يه اي عائشُة«، قالْت: فقلُت: اي رسوَل هللِا، فالنٌة ا ألنصاريُة دخلْت عليَّ فرأْت فراَشَك، فذهبْت فبعثْت إيلَّ هبذا، فقاَل: »رُدِّ
يه اي عائشُة، فوهللِا لو شئُت أَلجرى هللاُ   فلم أردَّه وأعَجَبين أْن يكوَن يف بَييت حَت قاَل ذلَك ثالَث مراٍت، قالْت: فقاَل: »رُدِّ

 .والفضِة«عزَّ وجلَّ معي جباَل الذهِب 
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لكن   ..(: هذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مجالد وهو ابن سعيد وفيه ضعف .2484قال األلباني في الصحيحة )# اإليماء: 
 وجدت له شاهدًا ال بأس به ...

 
عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: أصاَب رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم داننرَي فقَسَمها إال ستًة، فدفَع الستَة   -  6589

تُة؟« قَالوا: دفْعَتها إىل فالنٍة، قا ا َأوى إىل بعِض نسائِه مل أيخْذُه النوُم حَت قاَل: »ما فعَلت السِّ َل:  إىل بعِض نسائِه، فلمَّ
قَسَم ِمنها مخسًة يف مخسِة أبياٍت ِمن األنصاِر، مث قاَل: »انتِفعوا هبذا الباقي«، وقاَل: »اآلَن اسرتحُت«، فرَقَد  »ائُتوين هِبا«، ف

 . عليه السالمُ 
 . صدوق كثير الغلط  كعبد المل إسماعيل بن  # اإليماء: 

 
وليست العضباَء  - عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: خطَبنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم على انقِتِه اجلدعاِء  -  6591

مواِت  فقاَل: »أيُّها الناُس، كأنَّ املوَت فيها على غرِيان ُكتَب، وكأنَّ احلقَّ فيها على غرِيان وجَب، وكأنَّ الذيَن ُنشيُِّع ِمن األ -
ا قلي ٍل إلينا راجعوَن، نبّوِئُهم أجداثَهم وأنكُل تراثَهم، كأانَّ خُملدوَن بعَدهم، قد َنسينا كلَّ واعظٍة، وَأِمّنا كلَّ جائحٍة، سفٌر عمَّ

ُطوىب ِلَمن شغَله عيُبه عن عيوِب الناِس، وأنفَق ِمن ماٍل اكتسَبه ِمن غرِي معصيٍة، وخالَط أهَل الذلِّ واملَسكنِة، وقارَب أهَل  
نُة، ومل يَ ْعُد إىل بدعٍة«الفقِه وا  .حلكمِة، ووسَعْتُه السُّ

 . ]حديث باطل ال أصل له عن عائشة[# اإليماء: 
 

 عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا: »َدعوا املُذنبنَي العارِفنَي ال تُنزِلوهم جنًة وال انراً، ليكوَن هللاُ احلََكَم فيهم«.  -  6593
 

عن كعٍب قاَل: أتيُت عائشَة فقلُت: هل مسعِت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ينعُت اإلنساَن، وانظُري هل   -  6596
هللِا صلى هللا عليه وسلم، قالْت: انعْت، فقاَل: عيناُه وأذانُه قمٌع، ولسانُه ترمجاٌن، ويداُه جناحاِن، يواِفُق يعين نعَت رسوِل 

ورِجاله بريٌد، وكبُده ورئُته نفٌس، وُطحالُه ضحٌك، وِكْليتيِه مكٌر، والقلُب مِلٌك، فإذا طاَب طاَب جنوُده، وإذا فسَد فسَد  
 .لى هللا عليه وسلم ينعُت اإلنساَن هكذاجنوُده، فقالْت: مسعُت رسوَل هللِا ص

 ]الحديث ضعيف[. # اإليماء: 
 

عن عائشَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه كاَن قاعدًا وحوَله نفٌر ِمن املهاجريَن واألنصاِر وهم كثرٌي، فقاَل   -  6597
ا َمثُل أحدِكم ومثُل ماِله وأهِله ومثُل عمِله كرجٍل له ثالثُة إخوٍة، فقاَل ألخيِه الذي هو م الُه  النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إمنَّ

الوفاُة ونزَل به املوُت: ماذا عنَدَك؟ فقد نزَل ب ما َترى، فقاَل له أخوه الذي هو مالُه: ماَلَك ِعندي ِغىن،   حنَي حضرْتهُ 
  وماَلَك ِعندي إال ما ُدمَت حّياً، فُخْذ ِمين اآلَن ما أردَت فإيّنِ إذا فارقُتَك سُيذَهُب ب إىل مذهٍب غرِي مذهِبَك وسيأُخُذين

 صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »هذا أخوُه الذي هو مالُه، فأيَّ أٍخ ترونَه؟« قَالوا: ال َنسمُع طائاًل اي  غريُك«، فالتفَت النيبُّ 
 رسوَل هللِا. 

»مث قاَل ألخيِه الذي هو أهُله: قد نزَل ب املوُت وحضَر ما َترى، فماذا عنَدَك ِمن الِغىن؟ قاَل: ِغناي عنَك أْن أُمرَضَك  
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وإذا ِمتَّ غسلُتَك وحنطُتَك وكفنُتَك، مث محلُتَك يف احلاملنَي وشيَّعُتَك، أمحُلَك مرًة وأميُط ُأخرى، مث   وأقوَم عليَك وُأعيَنَك، 
ا:  أرجُع عنَك وأُثين خبرٍي عنَد َمن سأَلين«، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »هذا أخوُه الذي هو أهُله، أيَّ أٍخ َتروَن؟« قَالو 

 َل هللِا. ال َنسمُع طائاًل اي رسو 
»مث قاَل ألخيِه الذي هو عمُله: ماذا عنَدَك؟ وماذا لديَك؟ فقاَل: ُأشيُّعَك إىل قرِبَك، فأونُس وحَشَتَك، وأذهُب معَك،  

وأجادُل عنَك يف كفِنَك فأشوُل خبَطاايَك«، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أيَّ أٍخ َتروَن هذا الذي هو عمُله؟«  
 اي رسوَل هللِا، قاَل: »واألمُر هذا«. قَالوا: خرياً 

قالْت عائشُة: فقاَم عبد هللا بُن ُكرٍز الليثي فقاَل: أي رسوَل هللِا، أأتذُن يل أْن أقوَل على هذا ِشعرًا؟ قاَل: »نَعم«، قالْت  
متثيِل رسوِل هللِا صلى هللا عليه   عائشُة: فما ابَت إال ليلَته تلَك حَت َغدا عبد هللا بُن ُكرٍز واجتمَع املسلموَن ملا مِسعوا ِمن 

  وسلم املوَت وما فيه، فجاَء ابُن ُكرٍز فقاَم على رأِس النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إيه إيه اي
 ابَن ُكرٍز«، فقاَل ابُن ُكرٍز: 

مْت يِدي ... كداٍع إليِه صحَبه مث قائلِ   وإيّنِ وَأهلي والذي قدَّ
 ألصحاِبه إذ هم ثالثُة إخوٍة ... َأعينوا على أمٍر َب اليوَم انزلِ 

 فراٌق طويٌل غرُي ذي َمثْ َنوِيٍَّة ... فماذا َلديكم يف الذي هو غائِلي
 فقاَل امرٌؤ ِمنهم أان الصاحُب الذي ... أطعُتَك فيما شئَت قبَل التزايلِ 

 ن ُخلٍَّة غرُي واصلِ فأمَّا إذا جدَّ الفراُق فإنَّين ... ِلَما بيننا مِ 
َك أحياانً فال َتستطيعين ... كذلك أحياانً صروُف التداولِ   أُمدُّ

 فُخْذ ما أردَت اآلَن فإنَّين ... سُيسَلُك ب يف مهيٍل ِمن مهايلِ 
ل صالحاً قبَل حتٍف ُمعاجلِ   وإن تبقين ال تبق فاسَتِبَقين ... فعجِّ

 ه ِمن بيِنهم ابلتفاضلِ وقاَل امرٌؤ قد كنُت جّدًا أحُبه ... فأوثِرُ 
 َغنائَي أيّنِ جاهٌد لك انصٌح ... إذا جدَّ جدُّ الكرِب غرُي مقاتلِ 

 ولكنَّين ابٍك عليَك وُمعوُل ... وُمثٍن خبرٍي عنَد َمن هو سائِلي 
 ومتبُع املاشنَي َأمشي ُمشيِّعا ... ُأعنُي برفٍق عقبَة كلَّ حاملِ 

 وأرجُع حينئٍذ مبا هو شاِغلي إىل بيِت مثواَك الذي أنَت ُمدَخُل ...
 كأْن مل يكْن بَيين وبيَنك ُخلٌَّة ... وال حسُن ُودٍّ مرًة يف التباذلِ 

 وذلَك أهُل املرِء ذاَك غناُؤهم ... وليُسوا وإْن كانوا ِحراصاً بطائلِ 
 وقاَل امرٌؤ ِمنهم أان األُخ ال َترى ... أخاً لَك ِمثلي عنَد جهِد الزالزلِ 

 قاين هناَك قاعدًا ... أجاِدُل عنَك يف رجاِع التجادلِ لدى القرِب تَ لْ 
 وأقعُد يوَم الوزِن يف الكفَِّة اليت ... تكوُن عليها جاهداً يف التثاقلِ 
 فال تَنسين واعَلم مكاين فإنَّين ... عليَك شفيٌق انصٌح غرُي خاذلِ 
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مْت ِمن صاحلٍ     ُتالقيِه إْن أحسنَت يوَم التفاضلِ   وذلَك ما قدَّ
 

الْت عائشُة: فما بقَي عنَد النيبِّ صلى هللا عليه وسلم ذو عنٍي تطرُف إال دمعْت، مث كاَن ابُن ُكرٍز ميرُّ على جمالِس أصحاِب  ق
 . رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فَيستنِشدونَه فُينِشُدهم، فال يَبقى أحٌد ِمن املهاجريَن واألنصاِر إال َبكى

( وقال: وهذا الحديث ال يصح، والحمل فيه على عبد هللا بن عبد العزيز، قال يحيى 1484في الواهيات ) أخرجه ابن الجوزي # اإليماء: 
 (: منكر.6846وقال األلباني في الضعيفة ) ليس بشيء ...

 

عن عائشَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم »أنَّ ثالثًة دَخلوا يف َمغَاٍر فانطبَق عليهم اجلبُل، فقاَل بعُضهم لبعٍض:   -  6598
شيخاِن  هذا َِبعماِلكم، فليقْم كلُّ امرٍئ ِمنكم فليذُكْر خرَي عمٍل عمَله، فقاَم أحُدهم فقاَل: اللهمَّ إنَك تعلُم أنَّه كاَن يل أبوانِ 

وكنُت ال َأْغَتِبُق حَت أغِبَقهما، وإيّنِ أتيُتهما ليلًة بَ غُبوِقهما فوجدهُتما انئمنِي، فكرهُت َأن أُنبَههما، وكرهُت َأن   كبرياِن،
أنصرَف حَت يْغَتِبقا، فلم أزْل قائماً على رؤوِسهما حَت نظرُت إىل الفجِر، اللهمَّ إْن كنَت تعلُم أنَّ ذلَك كذلَك فأفرْج عنا،  

 بُل حَت َنظروا إىل الضوِء.فانصدَع اجل
، إال مبئِة  مث قاَل اآلخُر: اللهمَّ إْن كنَت تعلُم أنَّه كانْت يل ابنُة عمٍّ وكنُت أحبُّها حّباً شديدًا، وإيّنِ مُسُتها نفَسها فقالْت: ال

ا أمكنَ ْتين ِمن نفِسها قالْت: إنَّه ال َيلُّ لَك أْن تفضَّ اخلاُتَ   إال حبقِّه، فقمُت وتركُتها، اللهمَّ إْن كنَت ديناٍر، فجمعُتها هلا، فلمَّ
 تعلُم أنَّ ذلَك كذلَك فأفرْج عنا، فانفرَج اجلبُل حَت كادوا خيرجوَن.

حَت اُتذُت مث قاَم الثالُث فقاَل: اللهمَّ إنَك تعلُم أنَّه كاَن يل ُأَجراُء، وأنَّ أجريًا ِمنهم ترَك ِعندي أجَره، وإيّنِ زرعُته فأخَصَب 
 عبيداً ومااًل كثريًا، مث َأاتين بعَد ذلَك فقاَل يل: اي أاب عبد هللا أعِطين َأجري، فقلُت: هذا كلُّه أجُرَك، قاَل: اي أاب عبد هللا ِمنه

  َت ال تلَعب ب، فأخَذه كلَّه مل يرتْك قليالً وال كثريًا، اللهمَّ إْن كنَت تعلُم َأن ذلَك كذلَك فأفرْج عنا، فانفرَج عنهم اجلبُل ح
 . َخرجوا«

 ]ضعيف اإلسناد من هذا الوجه[. # اإليماء: 
 

،  عن رِبعيِّ بِن ِحراٍش قاَل: ُكنا أربعَة إخوٍة، وكاَن الربيُع أخوان َأكثَران صالًة، وَأكثَران صياماً يف اهلواجِر، وأنَّه تويفَ  -  6599
وجِهِه فقاَل: السالُم َعليكم، فقاَل القوُم: وعليَك السالُم   فَبينا حنُن حوَله، وقد بَعْثنا َمن يبتاُع له كفناً إْذ َكشَف الثوَب عن

اٍن  اي َأخا عبٍس، أَبعَد املوِت؟! قاَل: نَعم! أَما إيّنِ قد َلقيُت ربِّ بعدَكم، فلقيُت رابً غرَي غضبان، فاستقبَ َلين بَرْوٍح ورَي
كلوا، َأال وإنَّ أاب القاسِم صلى هللا عليه وسلم ينتظُر الصالَة  وإستربٍق، َأال وإنَّ األمَر أَيسُر مما َتروَن، ولكن اعَملوا وال تتِّ 

روين! مث كاَن مبنزلِة حصاٍة رُمي هبا يف املاِء. لوين، وال تؤخِّ فنمي احلديُث إيلَّ إىل َأن بلَغ عائشَة، فقالْت: أَما إيّنِ   عليَّ فعجِّ
 . ِمن أُميت بعَد املوِت« مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »يتكلَُّم رجلٌ 

 (: منكر مرفوعًا. 6673في إسناده من لم أقف له على ترجمة[. وقال األلباني في الضعيفة )] # اإليماء:
 

عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ال يرتُك قوٌم األمَر ابملعروِف   -  6600
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هللَا  والنهَي عن املنكِر إال ُعمَّ القوُم بعقاٍب«، قلُت: اي رسوَل هللِا جَعَلين هللاُ ِفداَك، فيهلُك فيهم مرض؟ قاَل: »نَعم، ولكنَّ 
نيا كفارُة النهِي عن حمارِم هللِا«، فإنَّ هللاَ يقوُل: }ُكونُوا قَ وَّاِمنَي َّلِلَِّ إْن شاَء عَفى عَ    نهم يوَم القيامِة، وكاَن مما أصابَُه يف الدُّ

 .[ 8ُشَهَداَء اِبْلِقْسِط{ ]املائدة: 
 إسناده تالف.# اإليماء: 

 
 أوَل الناِس هالكاً قوُمِك، وأوُل الناِس هالكاً أهُل عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ  -  6601

 . بَييت«
 (.1737حسن األلباني إسناده في الصحيحة )# اإليماء: 

 
عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: اي مسروُق، إنَك ِمن َولدي، وإنَك َلِمن أحبِّهم إيلَّ، فهل عنَدَك علٌم ِمن   -  6603

ه عليُّ بُن أب طالٍب على هَنِر يُقاُل ألسفِلِه اتَمرَّا وألعالُه هَنروان، بنَي أخافيَق وطرفا، قالْت: أْبِغين  املَُخدَِّج؟ قلُت: نَعم، قتلَ 
َيشهدوَن أنَّ علّياً قتَله على هَنٍر   - وكاَن الناُس إذ ذاَك أشياعاً  - على ذلَك بينًة، فأتيُتها بسبعنَي رجاًل ِمن كلِّ شيٍع عشرة 

 فُله اتَمرَّا بنَي أخافيَق وطرفا، قالْت: لعَن هللاُ فالانً، أخرَبين أنَّه قتَله على نيِل مصَر.أعالُه هَنروان وأس 
يقوُل  قاَل: قلُت: اي أمة، فأسأُلِك حبقِّ هللِا وحبقِّ رسوِله فإيّنِ ِمن ولِدِك، أيُّ شيٍء مسعِت ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم 

ى هللا عليه وسلم يقوُل: »هم شرُّ اخللِق واخلَليقِة، يقتُ ُلهم خرُي اخللِق واخلَليقِة وأقرهُبم عنَد هللِا فيهم؟ قالْت: مسعُت النيبَّ صل 
 . ورسوِله يوَم القيامِة« 

 (.239/ 6بل واه[. وقارن بما في المجمع )   إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

عن عائشَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َتقوُم الساعُة حَت َُترَج انٌر ِمن اليمِن ُتضيُء هلا   -  6604
 َأعناُق اإلبِل بُبصرى«. 

عباس بن طالب قال أبو زرعة: ليس بذاك والمحفوظ حديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أخرجاه في الصحيحين # اإليماء:  
 ( 1711وانظر علل الدارقطني )  (15191ا في المسند الجامع )كم
 
 

عن عائشَة رضي هللاُ عنها قالْت: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َخلَق هللاُ تبارَك وَتعاىل كفَّيت  -  6605
 امليزاِن مثَل السماِء واألرِض، فقاَلت املالئكُة: اي ربَّنا، َمن تزُن هبذا؟ قاَل: أزُن به َمن شئُت«.

، َمن جتوُز على هذا؟ قاَل: ُأجيُز عليه َمن وقاَل: »خلَق هللاُ الصراَط كحدِّ السيِف أو ك حدِّ املوسى، فقالت املالئكُة: اي ربُّ
 . شئُت«

 إسناده مسلسل بالمتروكين[. ] # اإليماء:
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عن رجٍل ِمن ِكندَة قاَل: دخلُت على عائشَة وبَيين وبيَنها حجاٌب، فقالت: َمن أنَت؟ فقلُت: ِمن أهِل محَص،   -  6606
ن ليفعْلَن ذلَك، فقالْت: إنَّ املرأَة املسلمَة ِإذا َوضعْت   قالْت: ِمن الذيَن يدخُل نساُؤهم احلماماِت؟ قاَل: قلُت: نَعم، إهنَّ

فقْد هتكَت ِسرتَها بيَنها وبنَي هللِا، فإْن كنَّ قد اجرتْأَن على ذلَك فلتعمْد إحداُهنَّ إىل ثوٍب واسٍع  ثياهَبا يف غرِي بيِت زوِجها 
 عريٍض يُواري جَسَدها كلَّه، ال ينظُر إليها أحٌد فيصُفها حلبيٍب أو بغيٍض. 

ثيين عن حاَجيت، قالْت: وما حاجُتكِ  ؟ قلْت: أمسعِت رسوَل هللِا يقوُل: »إنَّه أييت  قاَل: قلُت: إيّنِ ال أملُك ِمنهن شيئاً، فحدِّ
  على الناِس ساعٌة ال ميلُك أحٌد ألحٍد شفاعًة؟« قالْت: إي َوالذي َكذا وَكذا، لقْد سألُته وإانَّ لفي ِشعاٍر واحٍد، فقاَل: »نَعم،

ويستحدَّ حَت يكوَن مثَل شفرِة السيِف،  حنَي يوضُع الصراُط، وحنَي تَبَيضُّ وجوٌه وَتسَودُّ وجوٌه، وعنَد اجلسِر حَت َيستحرَّ 
ي إىل  ويستحرَّ حَت يكون مثَل اجلمرِة، فأمَّا املؤمُن فُأجيُزه، وأمَّا املنافُق فينطلُق حَت إذا كاَن يف وسِطِه خرَّ ِمن قدميِه فَيهو 

ذلَك يَهوي بيِدِه ورأِسِه إىل قدميِه  َقدميِه، فهل رأيِت ِمن رجٍل َيسعى حافياً فتأخُذه شوكٌة حَت تكاُد تنفُذ قدميه، فإنَّه لك
فيضربُه الزَّابين خبطاطيَف يف انصيِتِه وقدميِه، فينطرُح يف جهنََّم، فَيهوي فيها سبعنَي عامًا«، فقلُت: بثقِل الرجِل؟ قاَل:  

َوا  . [41ِصي َواأْلَْقَداِم{ ]الرمحن: فقالْت: »ال، بل بثقِل مخِس َخِلفاٍت«، }يُ ْعَرُف اْلُمْجرُِموَن ِبِسيَماُهْم فَ يُ ْؤَخُذ اِبلن َّ
 إسناده ضعيف إلبهام راويه عن عائشة.# اإليماء: 

 
 [ مسندُ فاختةَ بنتِ أبي طالبٍ أمِّ هانئٍ 511] 

عن أمِّ هانٍئ قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »العلُم ِمرياثي وِمرياُث األنبياِء قَبلي، فَمن كاَن يَرُِثين  -  6610
 . يف اجلنِة«فهو 

 : موضوع.(3946)الضعيفة  السلسلة # 
 

 [ مسندُ فاطمةَ بنتِ النبَّ صلى اهلل عليه وسلم 512] 
عن فاطمَة بنِت حممٍد رضَي هللاُ عنهما قالْت: مرَّ ِب رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وَأان ُمضطجعٌة ُمتصبِّحٌة،   -  6613

يَقسُم أرزاَق   فحرََّكين برجِلِه مث قاَل: »اي بُنيُة، ُقومي فاْشَهدي رزَق ربِِّك عزَّ وجلَّ وال َتكوين ِمن الغَافلني، فإنَّ هللَا عزَّ وجلَّ 
 .اِس ما بنَي طلوِع الفجِر إىل طلوِع الشمِس«الن
 : موضوع.(5170)الضعيفة  السلسلة # 
 

ا انطلقْت إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم تسألُُه خادماً، فقاَل: »أال أدلُِّك على ما هو خرٌي لِك   -  6617 عن فاطمَة أهنَّ
ي أربعاً وثالثنَي، فهو خرٌي لِك ِمن  ذلَك،  ِمن ذلَك! إذا َأويِت إىل فراِشِك فسبِّحي ثالاثً وثالثنَي، وامَحدي ثالاثً وثالثنَي، وكربِّ

 . بُنيُة؟« قالْت: قْد رضيتُ َأرضيِت اي
 يحيى بن عبيد هللا بن عبد هللا بن موهب متروك. # اإليماء: 

 
عن فاطمَة بنِت النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قالْت: اجتمَع ُمشركوا قريٍش يف احِلْجِر َفقالوا: إذا مرَّ حممٌد ضربَُه   -  6618 
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كلُّ رجٍل ِمنا ضربًة، فسمَعْتهم فاطمُة فدخلْت على أبيها فقالْت: اي أبِت، اجتمَع ُمشركو قريٍش يف احِلْجِر َفقالوا: إذا مرَّ  
جٍل ِمنا، فقاَل: »اي بُنيُة، اسُكين«، مث خرَج عليهم صلى هللا عليه وسلم فدخَل املسجَد، فرَفعوا ُرؤوَسهم مث حممٌد ضربَُه كلُّ ر 

 . نكسوا، فأَخَذ قبضًة ِمن تراٍب مث رَمى هِبا وجوَههم، مث قاَل: »شاَهت الُوجوُه«، فَما أصاَب رجاًل ِمنهم إال قُتَل يوَم بدرٍ 
 .الحديث حسن[]إسناده ضعيف، و # اإليماء:  

 
عن فاطمَة الُكربى رضي هللاُ عنها قالْت: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »كلُّ ِوالدٍة فِمن ِقَبِل األِب إال ولَد   -  6619

 . فاطمَة، فإنَّ والَدهَتم إيلَّ«
 ( بنحوه. 173  - 172/ 9، 224/  4ال يصح[. وهو في المجمع ) حديث موضوعال] # اإليماء:

 
 صلى هللا عليه وسلم قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِشراُر أُمَّيت الذين  عن فاطمَة بنِت رسوِل هللاِ  -  6623

قون يف الكالِم« وا ابلنَّعيِم، الذين أيُكلوَن ألواَن الطعاِم، ويلبسوَن ألواَن الثياِب، ويتَشدَّ  . ُغذُّ
 (.1891أورده األلباني في الصحيحة )# اإليماء:  
 

 فاطمةَ بنتِ قيسٍ [ مسندُ  513] 
عن فاطمَة بنِت قيٍس رضَي هللاُ َعنها قالْت: أَتيُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم بطوٍق فيه سبعنَي ِمثقاالً ِمن ذهٍب   -  6624

ثالثَة أرابِع  فقلُت: اي رسوَل هللِا، ُخْذ ِمنه الفريضَة اليت جعَل هللاُ فيِه، قالْت: فأَخَذ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمثقااًل و 
َهُه، قالْت: فقلُت: اي رسوَل هللِا، ُخْذ ِمنه الذي جعَل هللاُ فيِه، قالْت: فَقَسَمُه رسوُل هللِا صلى هللا عليه  وسلم  ِمثقاٍل فَوجَّ

رضيُت لِنفسي  على هذِه األصناِف الستِة وعلى غريِهم، فقاَل: »اي فاطمُة، إنَّ احلقَّ مل يُبِق لِك شيئًا«، قلُت: اي رسوَل هللِا،  
 . ما رضَي هللاُ عزَّ وجلَّ ِبه ورسولُُه صلى هللا عليه وسلم

 (.2978صحح إسناده األلباني في الصحيحة )# اإليماء: 
 
 [ مسندُ قُتيلةَ اجلُهنيةِ 515] 

عن قُتيلَة اجلُهنيِة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »ال َتقولوا ما شاَء هللاُ وشاَء فالٌن، ولكْن ُقولوا: ما شاَء هللاُ   -  6627
 وحَدُه«.

 ( 17414هو عند النسائي وأحمد من طريق مسعر بلفظ: أمرهم أن يقولوا ما شاء هللا ثم شئت، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
 

 لُبابةَ بنتِ احلارثِ أمِّ الفضلِ   [ مسندُ 517] 
ا أَتت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقالْت: اي رسوَل هللِا، إيّنِ رأيُت يف النوِم ُحلماً ُمنكرًا، قاَل:   -  6629 عن أمِّ الفضِل أهنَّ

َك ُقطعْت فُوضعْت يف ِحْجري، »فَما هو؟« قالْت: َأصلَحَك هللاُ، إنَّه شديٌد، قاَل: »وَما هو؟« قالْت: كأنَّ َبْضَعًة ِمن جسدِ 
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قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خرٌي، تلُد فاطمُة إْن شاَء هللاُ غالماً فَيكوُن يف ِحْجِرِك«. فولدْت فاطمُة احلسنَي  
 ِحْجرِِه فباَل عليِه،  عليِهما السالُم وكاَن يف ِحْجرِها. قالْت: فدَخَل عليَّ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فأَخَذُه فوضَعُه يف

 فَذهبُت أَتناَولُه فقاَل: »َدعي اْبين، فإنَّ اْبين ليَس بنجٍس«، مث َدعا مباٍء فصبَُّه عليِه.  
يِه السالُم قالْت: فحاَنت ِمين التفاَتٌة فإذا َعيناُه َتذرِفاِن، فقلُت: اي رسوَل هللِا، َِبب أنَت وأُمي، ماَلَك؟ قاْل: »َأاتين جربيُل عل

 . أخرَبين أنَّ أُميت يَقتلوَن اْبين هذا«، قالْت: قُلُت: هذا! قاَل: »هذا«، وَأراين تُربًة محراءَ ف
 ( بشواهده.821وصححه األلباني في الصحيحة )  إسناده ضعيف. # اإليماء:

 

 [ مسندُ ماريةَ خادِم النبِّ صلى اهلل عليه وسلم 519] 
 . َمَسْسُت شيئاً َقطُّ أَْلنَيَ من يِدِه صلى هللا عليه وسلم عن ماريَة قالْت: ابيعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم وما -  6631

 المثنى بن صالح لم يروه عنه غير أبي بكر بن عياش، ولم يوثقه غير ابن حبان.# اإليماء: 
 

 اهلل عليه وسلم [ مسندُ ميمونةَ بنتِ احلارثِ زوجِ النبِّ صلى  521] 
 عن ميمونَة قالْت: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »مل ُأؤمْر بَتشييِد املساجِد«.  -  6633

( من طريق محمد بن الصباح بإسناده إلى يزيد بن األصم، لكن عن ابن عباس، وانظر المسند  448هو في سنن أبي داود )# اإليماء: 
 .(5978الجامع )

 
عن ميمونَة، قالت: صحبُت رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم يف عمرِِه، فرأيُتُه إذا كاَن يف شهِر رمضاَن صّلى   -  6634

 .وانَم، فإذا كاَن اآلواخُر اعتكَف وشدَّ اإلزاَر وَشََّر عن الساقِ 
  ارود كذبه ابن معين، وقال أحمد والنسائي:الج  إسماعيل بن محمد المزني الكوفي قال الدارقطني: كذاب. وزياد بن المنذر أبو# اإليماء: 

 متروك.
 

 [ مسندُ هندٍ بنتِ أبي أميةَ أمِّ سلمةَ زوجِ النبِّ صلى اهلل عليه وسلم 524] 
عن أمِّ سلمَة قالْت: يف بَييت كاَن َهذا وَهذا، ُأيتَ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بكتِف شاٍة فأَكَل ِمنها مث صلَّى   -  6642

، مث ومل تتوضَّأْ  ومل يتوضَّْأ، مث ُأيتَ ِبَثواِر َأقٍط فأَكَل مث توضََّأ، قالْت أمُّ سلمَة: قلُت: اي رسوَل هللِا، َأكْلَت كتَف شاٍة مث صلَّيتَ 
ت الناُر«.  َأكلَت هذه األثواَر فتوضَّْأَت، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »توضَُّؤوا مما َمسَّ

 # قال محقق مسند الشاميين: الحديث صحيح من حديث أبي هريرة وعائشة، ولكنه منسوخ. 
 

يف موضِع السجوِد، فقاَل:   ُل له َرابٌح ُيصلِّي ينفخُ عن أمِّ سلمَة قالْت: مرَّ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم بغالٍم يُقا -  6645
 . »اي رابُح ال تنفْخ، َمن نفَخ فقد تكلََّم«

 (: منكر.5485إسناده شديد الضعف[. وقال األلباني في الضعيفة )# اإليماء: ]
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ا َأمرْت ابلرَّكعتنِي بعَد العصِر وقالْت: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ُيصلِّيهما إذا صلَّى مع   -  6647 عن أمِّ سلمَة أهنَّ
مها يف بيِتِه صلَّى قائماً   .الناِس وهو جالٌس خَمافَة ُشهرهِتما، وإذا صالَّ

 إسناده ضعيف.  # اإليماء:
 

عن أمِّ سلمَة قالْت: ملَّا تُويَف أبو سلمة هتيَّأُت أْن أبكَي، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »فاعلٌة ماذا؟«   -  6648
ِتهم قالْت: قلُت: اي رسوَل هللِا، أبو سلمة أَبكي عليِه، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ال َتفعلي، فإنَّ ألهِل امليِت عنَد ميِّ 

 ِبه«. ما َدعوا 
 (، ولم أره في المجمع 829( )828( )828( )827/ )23هو في المعجم الكبير للطبراني # اإليماء: 

 

 . عن أمِّ سلمَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُكفَن يف ثالثِة أثواٍب أحُدها بُ ْرٌد جَنراينٌّ  -  6650
 ( مختصرًا.24/ 3نصر بن طريف متروك. والحديث في المجمع ) # اإليماء: 

 
عن أمِّ سلمَة قالْت: أهَدت امرأٌة قدرًة ِمن حلٍم ورغيفاً، وقالْت: هذه ليلُة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، غطَّيِه  -  6652

ي هذه القدرَة اللحَم والرغيَف، قالْت: فغطَّيُته وجاَء سائلٌ    عنَدِك أيكُل هذا الرغيَف وهذا اللحَم، فقلُت: اي فالنُة، غطِّ
ا أْن جاَء النيبُّ صلى هللا عليه وسلم بعَدما ذهَب السائُل قلُت: اي فالنُة، أخرِجي تلَك القَ  صعَة  فقلُت: يرزُقُنا هللاُ وإايَك، فلمَّ

وما فيها، قاَل: فجاءْت ابلَقصعِة فإذا فيها َحجٌر، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما هذا؟« قلُت: والذي بعَثَك  
وُه ومل ُتطعموُه؟« قلُت: نَعم، قاَل: »ال  ابحلقِّ  ، إْن كانْت لقدرًة ِمن حلٍم ورغيفاً بَعثْت به فالنٌة، قاَل: »جاءَكم سائٌل فَرددمتُّ

 .تردُّوا السائَل ولو بشربٍة ِمن ماٍء«
 [. اسناده واه جدا] # اإليماء:

 
َلَة« -  6653  . عن أمِّ سلمَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »كثرُة احلجِّ والُعمرِة متنُع الَعي ْ

 : موضوع.(477)الضعيفة  السلسلة # 
 

عن أمِّ سلمَة قالْت: كنُت مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف اللحاِف، فدخلْت شاٌة جلاٍر لَنا فأخَذْت قرصاً  -  6656
نِّفيها، ِمن حتِت دن لَنا، فُقمُت إليها فأخذتُُه ِمن بنَي حِلَْييها، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما كاَن يَنبغي لِك أْن تُع

 . َل ِمن َأذى اجلاِر«إنَّه ال قلي
 : ضعيف.(6787الضعيفة ) # السلسلة 

 
تسبُّوا األمواَت فُتؤذوا األحياَء، إنَّ  عن أمِّ سلمَة رضَي هللاُ َعنها قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال  -  6657

 . الَبذاَء لؤٌم«
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
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ِعَباِدَي الَِّذيَن َأْسَرُفوا َعَلى أَنْ ُفِسِهْم اَل تَ ْقَنُطوا ِمْن َرمْحَِة اَّللَِّ   عن أمِّ سلمَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قرَأ: }ايَ  -  6658

يًعا{ وال يُبايل }ِإنَُّه ُهَو اْلَغُفوُر الرَِّحيُم{ ]الزمر: نُوَب مجَِ  . [53ِإنَّ اَّللََّ يَ ْغِفُر الذُّ
 إسناده ضعيف.(: 1386)  وض البسام# الر  

 
 . عن أمِّ سلمَة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قُتَل دوَن ماِلِه فهو شهيٌد« -  6660

 إسناده ضعيف.(: 821)  # الروض البسام 
 

ن أخرَبَه عن أمِّ سلمَة قالْت: كاَن النيبُّ صلى هللا علي -  6662 ه وسلم عنَدان ُمنكساً رأَسُه فعمَلْت عن حممِد بِن سوقَة، عمَّ
له فاطمُة َخزيرًة، فجاَءْت وَمعها حسٌن وحسنٌي رضَي هللاُ عنُهم، فقاَل هَلا النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »أيَن زوُجِك؟ اذَهيب  

الُيسرى، مث رفَع الُيمىن إىل السماِء وقاَل:  فَأَكلوا، فأَخَذ كساًء فأدارَُه عليِهم فأمَسَك طرَفُه بيِدِه  فادعيِه«، فجاَءْت ِبه، 
ْرهم َتطهريًا، أان حرٌب ِلَمن حاربْ ُتم، ِسلٌم ِلَمن سا َلْمُتم،  »اللهمَّ هؤالِء أهُل بَييت وحامَّيت، اللهمَّ أذِهب عنهم الّرِْجَس وطهِّ

 . عدوٌّ ِلَمن عاداُكم«
 إسناده ضعيف.  # اإليماء:

 
، فقالْت: مسعُت النيبَّ صلى هللا   عن حممِد بِن عليٍّ قاَل: -  6666 ُسئلْت أُمُّ سلمَة زوُج النيبِّ صلى هللا عليه وسلم عن عليٍّ

 . عليه وسلم يقوُل: »إنَّ علياً عليه السالُم وِشيَعَتُه هم الفائِزوَن يوَم القيامِة«
 . إسناده ضعيف جداً # اإليماء: 

 
عن أمِّ سلمَة زوِج النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قالْت: بيَنما حسنٌي عليِه السالُم عنَد رسوِل هللا صلى هللا عليه   -  6668

وسلم يف البيِت وقد َخرجُت ألقضَي حاجًة، مث دخلُت البيَت فإذا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم قْد أخَذ ُحسيناً فأضجَعُه  
 صلى هللا عليه وسلم ميسُح َعينيِه ِمن الدمِع، فقلُت: اي رسوَل هللِا، ما بكاُؤَك؟ قاَل: »رمحة هذا  على بطِنِه، فإذا رسوُل هللاِ 

وهذه تربَ ُتها قد أاتين هِبا جربيُل عليِه   -قاَل: دوَن العراِق  -املسكنِي، أخرَبين جربيُل عليِه السالُم أنَّه سُيقتُل بكرَبالَء 
 .السالُم«

والحديث   سلمة صدوق صحيح الكتاب يخطئ من حفظه، وموسى بن جبير لم يوثقه غير ابن حبان، وشيخه لم أميزهسعيد بن # اإليماء: 
 عند أحمد مختصرًا كما تقدم في الذي قبله

 

عن عمَر بِن أب سلمَة، عن أمِّ سلمَة رضَي هللاُ عنها قالْت: جاَء جربيُل عليِه السالُم إىل النيبِّ صلى هللا عليه   -  6669
بعَدَك«، مث   - يَعين احلسنَي عليِه السالُم  - وسلم، فدخَل عليه احلسُن واحلسنُي عليِهما السالُم، فقاَل: »إنَّ أُمتك تقتُلُه 

 تربِة َمقتِلِه!« قالْت: فجاَءُه حبصياٍت فجعَلُهنَّ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف قارورٍة.  قاَل: »َأال ُأريَك ِمن 



682 

 

ا كاَن ليلَة قُتَل احلسنُي عليِه السالُم قالْت أمُّ سلمَة: مسعُت قائاًل يقوُل:   فلمَّ
 أيُّها القاتلوَن جهاًل ُحسينا ... أبِشروا ابلعذاِب والتَّنكيلِ 

 ى لساِن ابِن داووَد ... وُموسى وصاحِب اإلجنيلِ قْد لُعنُتم عل
 

 قالْت: فَبكيُت، قالْت: فَفتحُت القارورَة فإذا قْد حدَث فيها دٌم.
 . ( عن عائشة أو أم سلمة بنحوه17658هو في المسند الجامع ) # اإليماء: 

 
عليه وسلم بَييت فقاَل: »ال َيدخْل عليَّ  عن عبد هللا بِن وهٍب، عن أمِّ سلمَة قالْت: دخَل رسوُل هللِا صلى هللا  -  6670

أحٌد«، فسمعُت صواتً، فدخلُت فإذا عنَدُه حسنُي بُن عليٍّ وإذا هو حزيٌن أو قالْت: يَبكي، فقلُت: ماَلَك تَبكى اي رسوَل 
 . فقاَل: »أهُل هِذِه املََدرَِة َتقلُتُه«هللِا؟ قاَل: »أخرَبين جربيُل أنَّ أُمَت َتقتُل هذا بَعدي«، فقلُت: وَمن يَقتُلُه؟ فتناَوَل َمَدرًَة 

 . والحديث صحيح بشواهد وطرقه[..إسناده حسن رجاله ثقات .] # اإليماء:
 

عن ابِن أب ُمليكَة، أنَّ أمَّ سلمَة مسَعت الصَّرخَة على عائشَة فقالْت جلارِيِتها: اذَهيب فانظُري، فقالْت: قُبضْت،   -  6673
 . فقالْت: والذي نَفسي بيِدِه، لقد كانْت َأحبَّ الناِس إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم

 وهو ضعيف. # اإليماء: تفرد به زمعة بن صالح  
 
 

ا قالْت: دخَل عليَّ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو يقوُل:   -  6674 عن أمِّ سلمَة زوِج النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أهنَّ
ا  فُتَح اليوَم ِمن َرْدِم أيجوَج ومأجوَج، وقاَل بيِدِه َهكذ -مرَّتنِي  -»إانَّ هلِل وإانَّ إليِه راِجعوَن، ويٌل للعرِب ِمن شرٍّ قد اقرتَب 

 . فحلََّق ُِبصبِعِه اليت تَلي اإلهِباَم«، قالْت: فقلُت: َأهنلُك وفينا الصاحِلوَن؟ قاَل: »نَعم، إذا َكثُ َر اخلبُث«
 كاتب الليث متكلم فيه. حأبو صال# اإليماء: 

 

عن أمِّ سلمَة قالْت: ذكَر النيبُّ صلى هللا عليه وسلم خروَج بعِض أُمَّهاِت املُؤمننَي وضحكْت عائشُة، فقاَل هَلا:   -  6677
، إْن َوليَت ِمن أمرِها شيئاً فارُفْق هِبا«.   »انظُري اي مُحرياَء َأن ال َتكوين أنِت«، مث التفَت إىل عليٍّ وقاَل: »اي عليُّ

 . غريب جدا(: ٦/٢١٨)  البداية والنهايةفي قال الحافظ ابن كثير 
 
 [ مسندُ هندِ بنتِ عُتبةَ والدةِ معاويةَ بنِ أبي سفيانَ 525] 

عن معاويَة بِن أب سفياَن قاَل: مسعُت أُمي هنَد بنَت عتبَة تقوُل وهي تذُكُر رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم تقوُل:   -  6681
ِه وأصحاِبِه، كلَّما سارْت ُقريٌش َمسريًا فَأان َمعها بَنفسي، حَت رأيُت يف النوِم ثالَث  فعلُت يوَم ُأحٍد ما فعلُت ِمن املُث َلِة بعمِّ

صلى  لياٍل رأيُت كأيّنِ يف ظُلمٍة ال أُبصُر سهاًل وال جباًل، وَأرى أنَّ تلَك الظلمَة انفرجْت عينِّ بضوٍء مكانَه، فإذا رسوُل هللِا 
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أيُت يف الليلِة الثانيِة كأيّنِ على طريٍق وإذا هِبُبٍل عن مَييين َيْدعوين، وإذا ِيَساف َيْدعوين عن  هللا عليه وسلم َيْدعوين، مث ر 
قفٌة  َيساري، وإذا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بنَي َيدي قاَل: »َتعايَل َهُلمي إىل الطريِق«، مث رأيُت الليلَة الثالثَة كأيّنِ وا

 َيدَفعوين فيها، وإذا هِبُبٍل يقوُل: ادُخلي ِفيها، فالتفُت فإذا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن  على شفرِي جهنَم يُريدوَن أنْ 
 وراِئي آخٌذ بثياِب، فتباَعدُت عن َشفرِي جهنَم. 

َ يل، فَغدوُت إىل صنٍم يف بيِتنا فجعلُت َأضرِبُه وأقوُل: طاَلما كنُت ِمنَك يف   ُغروٍر، وأتيُت  وفزعُت فقلُت: هذا شيٌء قد ُبنيِّ
 .رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فَأسلمُت وابيعتُ 

 عبد هللا بن سلمة بن أسلم ضعيف. # اإليماء: 
 

 [ مسندُ أمِّ احلُصنيِ األَمحسيَّةِ 527] 
عن أمِّ احلُصنِي قالْت: كنُت يف بيِت عائشَة رضَي هللاُ َعنها وهي َترَقُع قميصاً هَلا ِبلواٍن ِمن رقاٍع بعُضها بياٌض   -  6684

وبعُضها سواٌد وبعُضها غرُي ذلِك، فدَخَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »ما هذا اي عائشُة؟« قالْت: قميٌص يل َأرقَ ُعها،  
 . َتضعي ثوابً حَت َترَقعيِه، فإنَّه ال جديَد ِلَمن ال َخِلَق َله« فقاَل: »أحسنِت، ال

 ضعيف[. ]  # اإليماء:
 

 [ مسندُ أمِّ سُليمٍ بنتِ مِلْحانَ أمِّ أنسِ بنِ مالكٍ 530] 
 . عن أمِّ ُسليٍم قالْت: كنُت أَنبُذ يف جراٍء خضٍر، فَيجيُء رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فيشرُب ِمنه -  6687

 إسناده ضعيف[. ] اإليماء:# 
 

عن أمِّ ُسليٍم أنَّه كاَن هَلا ابٌن وكاَن َله نُغرٍي، وكاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا دخَل َعليها مُيازُِحه، فدَخَل   -  6688
 قوُل: »اي أاب ُعمرٍي، ما فعَل النُّغرُي«.َعليها فرآُه حزيناً فقاَل: »َما ألِب ُعمرٍي؟« قَالوا: اي رسوَل هللِا، ماَت نُغريُُه، قاَل: فجعَل ي

 ( 984هو عند أحمد من طريق حميد، عن أنس مرفوعًا، ليس فيه: عن أم سليم، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
 
 [ مسندُ أمِّ صُبَيَّةَ اجلُهنيةِ  531] 

عن أمِّ ُصبَ يََّة اجلهنيِة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لو تعلُم البهائُم ِمن املوِت ما يَعلُم ابُن آدَم ما   -  6690
 . أكلُتم مَسينًا« 

 ضعيف جدًا.  (: 4353الضعيفة ) # السلسلة
 

 [ مسندُ أمِّ عبد اهلل بنِ بُسرٍ 532] 
ه  -  6691 قالْت: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ال َتصوموا يوَم السبِت إال عن عبد هللا بِن ُبسٍر، عن أمِّ
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 . ِفيما افرُتَض عليُكم، ولو مل َُيْد أحدُكم إال حِلَاَء شجرٍة أو عوَد عنٍب فليمُضْغ ِمنه«
 . شذ المقرئ في قوله )عن أمه( مخالفًا لجمع من الثقات صحيح وقد(: إسناده 591الروض البسام ) #  

 
 [ مسندُ أمِّ كُرْزٍ اخلُزاعيةِ 535] 

عن أمِّ ُكْرٍز قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »دعوُة الرجِل أَلخيِه بظهِر الَغيِب ُمستجابٌة، وَمَلٌك عنَد  -  6694
 . رأِسِه يقوُل: آمنَي، ولَك مبثٍل«

 إسناده ضعيف[. ] اء:# اإليم
 

 [ مسندُ أمِّ كلثومِ بنتِ عُقبةَ 536] 
عن ابِن أب جنيٍح قاَل: كاَن عمُر بُن اخلطاِب رضَي هللاُ عنه أَييت أمَّ كلثوِم بنِت عقبَة فيقوُل هَلا: قاَل لِك رسوُل   -  6695

 . هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َتزوَّجي عبد الرمحن بَن عوٍف فإنَّه سيُد املُسلمنَي؟« فتقوُل: نَعمْ 
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 

 [ إبراهيمُ بنُ أَدهمَ عن رجلٍ 542]   
عن إبراهيَم بِن َأدهَم قاَل: دخلُت ِحصناً ِمن حصوِن الساحِل ِمن قُرى الشاِم وَأان جمتاٌز وقد أَخَذتين السماُء   -  6701

أتذُن يل إىل َأن يسُكَن  ابلليِل، فدخلُت إىل أتوٍن وقلُت: َأقعُد ساعًة حَت يهدَأ املطُر، فإذا أسوُد يوقُد فيه، فسلَّمُت فقلُت: أَ 
املطُر؟ فأومَأ إيلَّ َأن ادُخْل، فدخلُت فجلسُت حذاَءُه، فجعلُت أَنظُر إليه وال ُأكلُمه وهو يوقُد وال يُكلُِّمين، وهو َُيرُك  

ا َأصبَح َأقبَل عليَّ فقاَل: ال تَ ُلمين ِإن مل ُأحِسْن ضيافتَ  َك وأُقبْل عليَك، إيّنِ عبٌد  َشفتيِه ويَلتفُت مييناً وَشاالً ال يفرُت، فلمَّ
ِمن  مملوٌك قد وُكلُت مبا َترى، فكرهُت َأن َأشتغَل عما وُكلُت به، فقلُت: َفما كاَن التفاُتَك مييناً وَشااًل ال تفرُت؟ قاَل: خوفاً 

ي حُترُك به َشفتيَك؟ قاَل: أمحُد املوِت وقد علمُت أنَّه انزٌل ب، ولكْن مل َأعلْم ِمن أيَن أْيتيين وال َمَت أْيتيين، فقلُت: فما الذ 
ألنَّه بَلَغين عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل لبعِض أصحاِبِه: »اعمْل ال أَيتيَك املوُت إال ولساُنَك  هللَا وُأهلُله وُأسبُحه،

 رطٌب ِمن ذكِر هللِا عزَّ وجلَّ«. 
 وُد اي إبراهيُم. قاَل إبراهيُم: فبكيُت وصحُت صيحًة وقلُت: برَز عليك األس 

 
 [ أيوبُ بنُ بشريٍ األنصاريُّ، عن بعضِ أصحابِ رسولِ اهللِ صلى اهلل عليه وسلم 543] 

، عن بعِض أصحاِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، -  6702 أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه   عن أيوَب بِن بشرٍي األَنصاريِّ
ا َقضى تشهَدُه كاَن أوُل كالٍم تكلََّم ِبه َأن استغَفَر للشهداِء  وسلم حنَي خرَج تلَك اخلَرجَة اسَتوى على ا َد، فلمَّ ملنرِب تشهَّ

نيا وبنَي ما عنَد ربِّه فاختاَر ما عنَد ربِّه َ بنَي الدُّ  «، الذين قُتلوا يوَم ُأحٍد، مث قاَل: »إنَّ عبدًا ِمن عباِد هللِا ُخريِّ
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،  أبو بكرٍ نه أوَل الناِس وعرَف إمنا يريُد رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم نفَسُه، فَبكى الصديُق رضَي هللاُ عَ  أبو بكرٍ فنَظَر هَلا 
وا هذه األبواَب الشوارَع يف املسجِد إال ابَب أب بكٍر، فإيّنِ ال   فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »على ِرْسِلَك، ُسدُّ

 أب بكٍر«. أعلُم أحدًا أفضَل ِعندي يدًا يف الصُّحبِة ِمن 
 # قال محقق مسند الشاميين: حديث صحيح.

 
 [ جابرُ بنُ عبد اهلل األنصاريِّ، عن رجلٍ، وعن نساءِ رسولِ اهللِ صلى اهلل عليه وسلم 544]   

عن جابٍر قاَل: أخرَبين رجٌل مسَع النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »إذا طِعَم أحدُكم وسقطْت لقمٌة فليمْط ما   -  6703
طعاِمه  رابَه ِمنها ولَيطَعْمها وال يدْعها للشيطاِن، وال ميسْح أحدُكم يَده ابملنديِل حَت يلعَق يَده، فإنَّ اإلنساَن ال َيدري يف أيِّ 

 . الشيطاَن يرصُد اإلنساَن يف كلِّ شيٍء حَت عنَد طعاِمه«يُبارُك له، وإنَّ 
 (. 2667( ) 2666وهو في الصحيح عن جابر مرفوعًا، انظر المسند الجامع ) إسناده صحيح لغيره[.] # اإليماء:

 

عن جابٍر قاَل: طُفنا يف نساِء رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فسأَْلناهن: هل رأيُْتَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه   -  6704
ها عندي حنَي أذَن ب ُن املؤذُن؟ فقلَن: ال، غرَي أمِّ سلمَة قالْت: صالَّ الٌل  وسلم ُيصلِّي هاتنِي الرَّكعتنِي قبَل املغرِب حنَي يؤذِّ

: اي نيبَّ هللِا، ما هِذِه الصالُة؟ هْل حدَث شيٌء؟ قاَل: »ال، ولكْن ُكنُت ُأصلِّيهما رَكعتنِي قبَل العصِر،  للمغرِب، فقلتُ 
 فنسيُتهما فصليُتهما اآلَن«.
 (.1/282(، وسنن النسائي )1159سنن ابن ماجه ) # اإليماء: حديث أم سلمة في

 
 لى اهلل عليه وسلم [ جُبريُ بنُ نُفريٍ، عن بعضِ أصحابِ النبِّ ص 545]   

ثه يردُُّه إىل بعِض أصحاِب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، أنَّ النيبَّ   -  6705 عن عبد الرمحن بِن ُجبرِي بِن نُفرٍي، أنَّ أابُه حدَّ
، مث َأطعَم فوجاً،  صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمثُل أُميت كمثِل رجٍل غرَس يف حديقٍة َله خناًل، فَأطعَم ِمنها فوجاً، مث َأطعَم فوجاً 

 . فلعلَّ آخَرها أَثبُتها أصاًل، وأطوهُلا فرعاً، وأعرُضها مثرًا، وأغلظُها ِقنوًا، وأطيُبها أكاًل«
 ]عمرو بن إسحاق مجهول، وأبوه ضعيف[. # اإليماء: 

 

 [ جعفرُ بنُ حممد أبوعبد اهلل الصادقُ، عن آبائه 546] 
عن جعفِر بِن حممٍد، عن آابئِِه عليهم السالم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن يوُم القيامِة   -  6706

اليل  اَندى ُمناٍد ِمن ِقَبِل العرِش: اي معشَر اخلالئِق، إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ يقوُل: أنِصتوا فطاَل ما أنصتُّ لكم، أَما وعزَّيت وجَ 
عْرشي ال ُياوُز أحٌد ِمنكم إال جبواٍز ِمين، حببِِّه أهَل البيِت املُستضعفنَي فيُكم، املَقهوريَن على حقِّهم  وارتِفاعي على 

ُتُه مع  املَظلومنَي، والذين َصربوا على اأَلذى واستَخفُّوا بَرسويل فيهم، فَمن َأاتين حببِّهم أسكنُتُه جنَّيت، وَمن َأاتين ببغِضهم أنزل
 .أهِل النفاِق«
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 .حدث بعجائب وفي اإلسناد من لم أعرفه معبد الرحيعمران بن  اإليماء:  #
 

عن أب عبد هللا الصادِق، عن آابئِِه عليهم السالُم، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ منَّ   -  6707
لوِة بعدَ    على الناِس بعَد ثالٍث: َمنَّ عليهم ابلدابِة َأن تكوَن يف اجلنِة، لوال ذلَك َكثرت امللوُك وغريُها، ومنَّ عليهم ابلسَّ

نيا، وَمنَّ عليهم ابلريِح املُنتنِة بعَد الريِح الطيبِة، ولوال ذلَك ما دفَن  املُصيبِة، ولو  ال ذلَك ما قرَب ذكٌر أُنثى وال ُعمرت الدُّ
 محيٌم محيمًا«. 

 
 [ حَبيبُ بنُ خُدْرَةَ، عن رجلٍ من ولدِ حَريشٍ 547] 

 حني رََجَم النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ماعَز  عن َحبيِب بن ُخْدرََة: حدثين رجٌل من ولِد َحريٍش قاَل: كنُت مع أِب  -  6708
ين إليه َفساَل َعليَّ ِمْن َعَرِق ِإِبِطِه مثُل ريِح املسِك. ، َفَضمَّ  بَن مالٍك، فلما َأَخَذْتُه احلجارَُة أرعدتُّ

 

 [ احلسنُ، عن رجلٍ لَه صحبة  549] 
هللا عليه وسلم: »ما ِمن خطوٍة بعَد الَفريضِة أفضُل  عن احلسِن، عن رجٍل َله صحبٌة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى -  6710

 . ِمن خطوٍة إىل ِذي رَحٍم«
 موسى بن زكريا متروك.# اإليماء:  

 
 [ حكيم عن أبيه 550] 

ه رضَي هللاُ عنه قاَل: جاَء أعرابٌّ إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل:   -  6711 عن الصُّلِب بِن حكيٍم، عن أبيِه، عن جدِّ
يٌب   فَِإيّنِ َقرِ َأقريٌب ربُّنا فُنناجيِه أم بعيٌد فنُناديِه؟ فسكَت النيبُّ صلى هللا عليه وسلم، فأنزَل هللاُ: }َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعينِّ 

اِع ِإَذا َدَعاِن فَ ْلَيْسَتِجيُبوا يل َوْليُ ْؤِمُنوا ِب{ ]البقرة:    . [، إذا أمرهُتم َأن َيْدعوين فدعوين َأستجيُب هَلم186ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ
 .]إسناده شديد الضعف[ # اإليماء:  

 
 [ خالدُ بنُ مَعدانَ، عن رجلٍ مِن األنصارِ 552]   

عن خالِد بِن َمعداَن، عن رجٍل ِمن األنصاِر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الديُك األبيُض َصديقي  -  6713
 . وصديُق َصديقي، وعدوُّ عدوِّ هللِا، َيرُس داَر صاحِبِه وسبَع أدوٍر«، وكاَن النيبُّ عليِه السالُم يُبيُِّتُه مَعه يف البيتِ 

 (. 1349والحديث أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) متروك.طلحة بن زيد # اإليماء: 
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 [ خيثمةُ، عن فالنٍ 553]   

ثين فالُن بُن فالٍن، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم بعَث برجٍل ِمن األنصاِر يف سريٍة   -  6714 عن خيثمَة قاَل: حدَّ
ا قدَم سأَله رسوُل هللِا عن أمرِه، فجعَل َُيدثه، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف آخِر حديِثه: »كيَف   أمريًا، فلمَّ

وجدَت اإلمارَة؟« قاَل: اي رسوَل هللِا خرجُت ِمن عنِدَك وَأان يف نَفسي مثُل رجٍل ِمن القوِم، فجعلُت إذا ركبُت رَكبوا، وِإذا  
 ه ليَس يف القوِم أفضُل يف نَفسي ِمين. صليُت صلُّوا َمعي، وِإذا نزلُت نَزلوا، َفما زاَل ب األمُر حَت رأيُت أنَّ 

 قاَل: »إنَّ السلطاَن على ابِب َعنٍت إال َمن عصَمه هللُا«، قاَل الرجُل عنَد ذاَك: وهللِا ال َأعمُل لَك وال لغرِيَك أبدًا. 
 إسناده ضعيف.  # اإليماء:

 

 عليه وسلم [ ذكوانُ أبو صاحل السَّمانُ، عن بعضِ أصحابِ النبَّ صلى اهلل  554] 
عن أب صاحٍل، عن بعِض أصحاِب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا قاَل العبُد: سبحاَن هللِا، قاَلت املالئكُة:  -  6715

، وهللاُ أكرُب،  هللاُ احلمُد هلِل، وإذا قاَل: ال إلَه إال هللاُ، قاَلت املالئكُة: هللاُ أكرُب، وإذا قاَل: سبحاَن هللِا، واحلمُد هلِل، وال إلَه إال 
 .قاَلت املالئكُة: يَرمحَك هللُا«

   إسناده صحيح[.] # اإليماء:
 

عن أب صاحٍل، عن بعِض أصحاِب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ُيصلِّي حَت   -  6716
َر؟! فقاَل: »َأَفال أكو  َم ِمن ذنِبَك وما أتخَّ ُن عبدًا  َترَِم َقدماُه، فقيَل: اي رسوَل هللِا، تفعُل هذا وقْد َغفَر هللاُ َلَك ما تقدَّ

 .شكورًا«
 رجاله ثقات، وإسناده صحيح[.] ماء:# اإلي

 
 [ راشدُ بنُ سعدٍ، عن عمِّه 555]   

ه قاَل: مسعُت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َلو ملْ يبَق ِمن مَحِلِه إال يومنَي لزاَد   -  6717 عن راشِد بِن سعٍد، عن عمِّ
 ذلَك يف شفِّ عظِمِه وحدِّ بصرِِه«. 

 
 [ ربيعةُ بنُ أبي عبد الرمحن، عن رجلٍ مِن األنصارِ، عن أبيهِ 556]   

ثين أب، أنَّه مسَع رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُسئَل  عن ربيعَة بِن أب عبد الرمحن،  -  6718 عن رجٍل ِمن األنصاِر: حدَّ
 عن اللُّقطِة، فقاَل: »عّرِْفها سنًة، مث احفْظ ِعفاَصها ووِكاَءها، مث استنفْع هِبا«، أو قاَل: »َأِصب هِبا حاجَتَك«. 

(، ونقل عن ابن الشرقي قوله: في هذا اإلسناد خطأ ووهم، إنما 359/ 1أخرجه ابن عدي في ترجمة أيوب بن خالد من الكامل ) # اإليماء: 
 (3917قلت: وكذلك هو في الصحيحين، انظر المسند الجامع ) هو ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني
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 [ زيدُ بنُ أَسلمَ، عن رجلٍ 557]   

قاَل: جلَس رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم على قرٍب فجعَل يقوُل:   عن زيِد بِن أسلَم، عن رجٍل ثقٍة عنَدُه رفَعهُ  -  6719
ولكن   »َضعوا الثَّرى يف ذلَك املَكاِن وَضعوا .... يف ذلَك املَكاِن«، حَت إذا فرَغ قاَل: »أَما إيّنِ أعلُم أنَّه َيصرُي إىل الرتاِب،

 . َنُه«هللَا سبحانَُه وَتعاىل َُيبُّ إذا عمَل عبُدُه عماًل َأن يُتق
 
 [ زيدُ بنُ احلواري، عن أَربعنيَ شيخاً، عن أصحابِ رسولِ اهللِ صلى اهلل عليه وسلم 558] 

ثوننا عن أصحاِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه   -  6720 ي قاَل: أدركُت َأربعنَي شيخاً ِمن التابعنَي كلُّهم َيدِّ عن زيٍد الَعمِّ
لقيامِة وسلم، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن أحبَّ مجيَع َأصحاب وَتوالهم واستغَفَر هلم جعَلُه هللاُ عزَّوجلَّ يوَم ا

 . اجلنِة«َمعهم يف 
 [. حديث موضوعوهما متهمان بالكذب، وزيد بن الحواري ضعيف، فال موعبد الرحيفيه سلم بن سالم ] # اإليماء:

 
 [ زيدُ بنُ أبي عِقالٍ، عن أبيهِ، عن آبائِهِ 559]   

ثوه، أنَّ حارثَة تزوََّج إىل طيٍئ مبرأٍة ِمن َبين نَبهاَن، فأوَلَدها جبلةَ  -  6721   عن زيِد بِن أب ِعقاٍل، عن أَبيِه، أنَّ آابَءُه حدَّ
هم فقاَل: ما عنَدان  هم ألمِّ هم، وأراَد حارثُة محَلهم، فأَتى جدَّ هم ألُمِّ  هَلم، خريٌ  وأسامَة وزيدًا، وتوفِّيْت أمُّهم وبَقوا يف ِحجِر جدِّ

وا  فرتَاضوا إىل أْن محَل جبلَة وأسامَة وخلََّف زيدًا، فجاَءْت خيٌل ِمن هِتامَة ِمن َفزارَة فَأغارْت على طيٍئ، فسبْت زيدًا، َفصار 
اً ِمن  ِبه إىل ُعكاٍظ، فرآُه النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ِمن قَبِل َأن يُبعَث، فقاَل خِلدُيَة: »اي خدُيُة، رأيُت يف السوِق غالم

ولو أنَّ يل مااًل الشرتيُتُه«، فَأمرْت خدُيُة ورقَة بَن نوفٍل فاشرتاُه ِمن ماهِلا،   -َيصُف عقاًل وَأدابً ومجااًل  -ِصفِتِه َكْيَت وَكْيَت 
 َأرى غالماً  فقاَل هَلا النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »اي خدُيُة، َهيب يل هذا الغالَم بطيبٍة ِمن نفِسِك«، فقالْت: اي حممُد، إيّنِ 

 ِبه ُفديت اي حممُد.َوضيئاً وُأحبُّ َأن أَتبنَّاُه، وأخاُف َأن تَبيَعه أو َأن هَتَبُه، فقاَل: »اي موفَّقة، ما َأردُت إال َأن أتبنَّاُه«، فقالْت: 
ُه وتبنَّاُه إىل َأن جاَء رجٌل ِمن احليِّ فنظَر إىل زيٍد فعرَفُه فقاَل َله: أنَت زيُد بنُ  حارثَة؟ قاَل: ال َأان زيُد بُن حممٍد، فقاَل: بْل  فرابَّ

 أنَت زيُد بُن حارثَة، إنَّ أابَك وُعموَمَتك و إخوَتَك َقد أَتَعبوا األَبداَن وأَنَفقوا األمواَل يف َسبِبَك فقاَل: 
 أَِلْكىن إىل َقومي وإْن ُكنُت انئياً ... وإيّنِ قطنُي البيِت عنَد املشاعرِ 

 ِد الذي قْد َشجاُكُم ... وال تُعِملوا يف األرِض نصَّ اأَلابعرِ فكفُّوا ِمن الَوج
 فإيّنِ حبمِد هللِا يف خرِي ُأسرٍة ... خياِر َمَعدٍّ كاِبرًا بعَد كابرٍ 

 
 فَمضى الرجُل فخربََّ حارثَة، وحِلارثُة فيِه أشعاٌر بعُضها: 

  اأَلجلْ بكيُت على زيٍد ومل أدِر ما فعْل ... أحيٌّ يُرجى َأم أَتى دونَهُ 
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 ووهللِا ال َأدري وإيّنِ لسائٌل ... َأغاَلَك سهُل األرِض َأم غاَلَك اجلبلْ 
نيا رجوُعك يف جَبَلْ   واي لْيت ِشعري هل لَك الدهَر رجعٌة ... فَحْسيب ِمن الدُّ

 ُتذكِّرنيه الشمُس عنَد طُلوِعها ... وَتعِرُض ذكراُه إذا َعسعَس الطََّفلْ 
 يَّْجَن ِذكَره ... فيا طوَل َأحزاين عليِه واي َوَجلْ وإْن َهبَّت األرواُح ه

 فسُأعِمُل نصَّ الِعيِس يف األرِض جاهدًا ... وال َأسأُم التَّطواَف أو َتسأَم اإلبلْ 
 حيايت أو أَتيت عليَّ َمنيَّيت ... وكلُّ امرٍئ فاٍن وإْن غرَُّه األملْ 

 
وبعِض عشريتِِه، فأصاَب النيبَّ صلى هللا عليه وسلم بفناِء الكعبِة يف نفٍر ِمن  مث إنَّ حارثَة أقبَل إىل مكَة يف إخوتِِه وولِدِه 

ا َنظروا إىل زيٍد َعَرفوه وعَرَفهم، َفقالوا َله: اي زيُد، فلْم ُُيْبهم إجالاًل ِمنه لرسوِل هللِا ص  لى هللا عليه  أصحاِبِه وزيدًا فيهم، فلمَّ
نيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َمن هؤالِء اي زيُد؟« فقاَل: اي رسوَل هللِا، هذا َأب وهذاِن وسلم وانتظارًا ِمنه لرأِيِه، فقاَل لَه ال

اَي وهذا َأخي وهؤالِء َعشرييت، فقاَل َله النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ُقم فسلِّْم عليِهم اي زيُد«، فقاَم فسلََّم عليهم   عمَّ
أُريُد برسوِل هللِا َبَداًل، َفقالوا َله: اي حممُد إانَّ ُمعطوَك هِبذا الغالِم ِداَيٍت فسمِّ  قاَل: ما وسلَّموا عليِه، وقَالوا: امِض َمَعنا اي زيُد،

ؤوا   ما شئَت، فإانَّ حاِمُلوها إليَك، قاَل: »أسأَُلكم َأن َتْشهدوا َأن ال إلَه إال هللاُ وأيّنِ خاَُتُ أنبيائِِه وُرسِلِه«، فأَبوا وتَ َلكَّ
قالوا: تقبُل ما َعَرْضنا عليَك اي حممُد؟ فقاَل هَلم: »ههنا خصلٌة غرُي هِذه، قْد جعلُت أمَرُه إليِه، إْن شاَء فليُقْم  وتَ َلْجَلجوا، و 

م قد َصاروا ِمن زيٍد إىل حاَجِتهم، قَالوا: اي زيُد، قْد أذ َن لَك  وإْن شاَء فلريحْل«، قَالوا: َقضيَت ما عليَك اي حممُد، وظنُّوا أهنَّ
انطلْق َمَعنا، قاَل: َهيهاَت َهيهاَت، ما أريُد برسوِل هللِا َبداًل، وال أوثُر عليِه والدًا وال ولدًا، فَأداروه وَأالصوُه  حممٌد ف

 حارثُة،  واستعطَُفوه، وذََكروا َوْجَد َمن وراَءهم، فَأىب وحلَف َأن ال يصَحَبهم، فقاَل حارثُة: أمَّا َأان فإيّنِ مؤِنُسَك بَنفسي، فآَمنَ 
 وأمَّا الباقوَن فَرَجعوا إىل الربيِة، مث إنَّ أخاُه جبلَة رجَع فآَمَن ابلنيبِّ صلى هللا عليه وسلم. 

وآِخُر لواٍء  وأوُل لواٍء عقَدُه النيبُّ صلى هللا عليه وسلم بيِدِه إىل الشاِم لزيٍد، وأوُل شهيٍد كاَن مبؤتَة زيٌد، واثنيِه جعفٌر الطَّياٌر،
مَة على اثين عشَر ألفاً ِمن الناِس فيهم عمُر، فقاَل: إىل أيَن اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »عليَك بِيُ ْبىن« فصبِّْحها  عقَدُه بيِدِه ألسا

زوا جيَش ُأسامَة، أَنِفذ ْع وحرِّْق وضْع سيَفَك وُخذ بثأِر أبيَك، واعَتلَّ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم وقاَل: »جهِّ وا صباحاً فقطِّ
هَز إىل َأن صاَر إىل اجلُرِف، واشتدْت علُة النيبُّ صلى هللا عليه وسلم، فبَعَث إىل ُأسامَة أنَّ النيبَّ صلى هللا جيَش ُأسامَة«، فجُ 

عليه وسلم يريُدَك، فرجَع فدخَل على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم وقْد ُأغمَي عليِه، مث أفاَق صلى هللا عليه وسلم فنظَر إىل  
ا َيدعو َله. ُأسامَة، فأقبَل يرفُع يد  يِه إىل السماِء مث يُفرُغها عليِه، قَالوا: فَعَرفنا أنَّه إمنَّ

ا   مث قُبَض صلى هللا عليه وسلم، فكاَن فيَمن غسَلُه الفضُل بُن العباِس وعليُّ بُن أب طالٍب، وأسامُة يصبُّ عليِه املاَء، فلمَّ
 أسامَة؟ قاَل: ما ُأحلُّ عقدًا عقَدُه النيبُّ صلى هللا عليه وسلم وال َيلُّ  ُدفَن عليِه السالُم قاَل عمُر ألب بكٍر: ما َترى يف لواءِ 

يَعىن   - تكوَن أنَت، ولوال حاَجيت إىل َمشورَِتك َلما َحَللُتك ِمن عسكرِِه، اي أسامُة عليَك ابملياِه  عن عسكرِِه رجٌل إال َأنْ 
هللِا صلى هللا عليه وسلم فَيثُبتوا على َأدايهِنم، إىل أْن صاَر إىل عشريتِِه وكاَن ميرُّ ابلبواِدي فَينظروا إىل جيِش رسوِل  - البوادي 

ها هو  كلٍب فكانْت حتَت لوائِِه إىل أْن قدَم الشاَم على معاويَة، فقاَل َله معاويُة: اخرْت لَك منزاًل، فاختاَر امِلزََّة، واقتَطَع في
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 وعشريتُُه، وقْد قاَل الشاعُر وهو أعوُر كلٍب:
 ذُكرْت أرٌض لقوٍم بنعمٍة ... فبلدُة َقومي َتزَدهي وَتطيبُ إذا 

يُن واأَلفضاُل واخلرُي والنَّدى ... فَمن يَنتِجْعها للرشاِد يصيبُ   هِبا الدِّ
 وَمن يَنتجْع أرضاً ِسواها فإنَّه ... سيندُم يوماً بعَدها وخَييبُ 

 َحبيبُ  أتتَّى هَلا خايل أسامُة منزاًل ... وكاَن خلرِي الَعاملنيَ 
 حبيُب رسوِل هللِا وابُن رَديِفِه ... له ألفٌة معروفٌة وَنصيبُ 

 فأسكَنها كلباً فأضحْت ببلدٍة ... هلا منزٌل رَْحُب اجلَناِب َخصيبُ 
 فنصٌف على برٍّ وشيٍح ونزهٍة ... ونصٌف على حبٍر أغرَّ َرطيبُ 

 
ا، وخلََّف يف امِلزِة ابنًة َله يُقاُل هَلا فاطمُة، فلم تزْل ُمقيمًة إىل َأن ويَل  مث إنَّ أسامَة خرَج إىل وادي القرى إىل ضيعٍة َله فتويفِّ هبِ 

 إىل  عمُر بُن عبد العزيز، فجاَءْت فدخلْت عليِه، فقاَم ِمن جملِسِه وأقَعَدها فيِه، وقاَل هَلا: حواِئَجِك اي فاطمُة، قالْت: حَتِمُلين
َزها ومَحََلها.   َأخي، فجهَّ

جِب يف ضيَعِتها إىل أْن قدَم احلسُن بُن أسامَة فباَعها وزاَد حممُد بنُ   . إبراهيَم يف حديِثِه: وخلَّفْت قوَمها ِمن َبين الشَّ
  (: ورجال إسناده مجهولون من يحيى إلى زيد بن الحسن بن616/ 1قال الحافظ في ترجمة حارثة والد زيد في اإلصابة )# اإليماء:  

 . أسامة
 
 [ زيدُ بنُ عليٍّ، عن آبائِهِ 560]   

، عن آابئِِه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الَقْلُس َحَدٌث« -  6722  . عن زيِد بِن عليٍّ
 ضعيف جدًا.  (: 4075)الضعيفة  السلسلة #

 
 [ سفيانُ بنُ عيينةَ، عن رجلٍ مِن أهلِ املدينةِ 562] 

عن سفياَن قاَل: قاَل الزُّهريُّ وغريُه: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن شرَط شرطاً ليَس يف كتاِب هللِا   -  6725
 . فليَس له ذلَك، وإْن كاَن مئَة شرٍط«

 (.16759حديث الزهري في الصحيحين وغيرهما موصواًل عن عروة عن عائشة، انظر المسند الجامع )# اإليماء:  
 
 سهل ، عن أبيهِ   [ 563]   

عن سهٍل، عن أبيِه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال حَتاَسدوا، وال تَباَغضوا، وال َتَدابروا، وُكونوا   -  6726
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 عباَد هللِا ِإخوااًن«. 
 
 [ أبومحزةَ طلحةُ بنُ يزيدَ مَوىل األنصارِ، عن رجلٍ، عن امرأةٍ 564] 

يزيَد َموىل األنصاِر، عن رجٍل قاَل: مسعُت امرأًة سألْت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم   عن أب محزَة طلحَة بنِ  -  6727
وهو مبكَة، قالْت: كم هنا لك َوليَت ما َوليَت؟ قاَل: »منُذ ثالَث عشرَة«، قاَل: فحَسْبنا السنَة اليت سأَلت املرأُة فيها رسوَل 

 نَة فكانْت مخَس سننَي.هللِا صلى هللا عليه وسلم وبنَي أْن قدَم املدي
 
 [ طلقُ بنُ حبيبٍ، عن رجلٍ 565]   

عن طلِق بِن حبيٍب: عن رجٍل كاَن أْيتيِه الُيْسُر، فرَحَل إىل الشاِم واملدينِة، قاَل: فصلَّيُت إىل جنِب شيٍخ فقاَل   -  6728
له إال كلماٍت مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا  يل: ما َأقَدَمَك؟ فقلُت: أصاَب أب الُيْسُر، فخرجُت َأطلُب له، فقاَل: ما َأعلُم 

َس امُسَك، َأمُرَك يف السماِء  ، لعلَّ َيشفيِه أو ينَفَعه: »ربَّنا هللاُ الذي يف السماِء تقدَّ ، تعلَّْمهنَّ واألرِض، كما عليه وسلم يقوهُلنَّ
ِمن رمحِتَك، وشفاًء ِمن شفاِئَك على َهذا الوجِع«. قاَل:   رمحُتَك يف األرِض، اغِفْر لنا ذنوبَنا وخطََأان، ربَّ الطَّيبنَي أَنِزْل رمحةً 

 ففَعَله فرَبَأ. 
 مجاهيل[.  هإسناده ضعيف في] # اإليماء:

 

 [ العاصُ بنُ عَمرو الطُّفاويُّ، عن عمَّتِهِ  566] 
ا دخلتْ يف الناِس ِمن قوِمها على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم   -  6729 ِته، أهنَّ ، عن عمَّ عن العاِص بِن َعمرو الطُّفاويِّ

ِك وما َيسوُء األُ  ِك وما َيسوُء اأُلذَن، إايَّ ثين حديثاً ينفُعين هللاُ عزَّ وجلَّ به، قاَل: »إايَّ ذَن«. ثالَث  فقالْت: اي رسوَل هللِا، حدِّ
 . تٍ مرا

 : ضعيف.(2475الضعيفة ) # السلسلة
 
 [ عبد اهلل بنُ احلسنِ بنِ احلسنِ بنِ عليٍّ بنِ أبي طالبٍ، عن آبائه 567]   

عن عبد هللا بِن احلسِن، عن آابئِِه عليِهم السالُم، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َلوال َأن ال َتَدافَنوا   -  6730
 . َلَدعوُت هللَا َأن ُيسِمَعكم ِمن عذاِب القرِب ما َأمَسَعين«

 الدارقطني.  اتهمهالحصين بن مخارق # اإليماء: 
 

ائحنَي، قاَل: »هم  -  6731 عن عبد هللا بِن احلسِن، عن آابئِِه عليِهم السالُم، أنَّه سئَل النيبَّ صلى هللا عليه وسلم عن السَّ
 . الصَّائموَن«
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 الدارقطني.  اتهمهالحصين بن مخارق  # اإليماء:
 

عن عبد هللا بِن احلسِن، عن آابئِِه عليِهم السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َيدخُل اجلنَة   -  6732
 . َمنَّاٌن وال ُمدمُن مخٍر« 

 الدارقطني.  اتهمهالحصين بن مخارق  # اإليماء:
 

يبَّ صلى هللا عليه وسلم: أيُّ الليِل أجوُب دعوًة؟  عن عبد هللا بِن احلسِن، عن آابئِِه عليِهم السالُم، أنَّه سأَل الن -  6733
 . قاَل: »جوُف الليِل الغابِر«

 الدارقطني.  هالحصين بن مخارق اتهم # اإليماء:
 

عن احلسِن بِن زيٍد، عن أبيه، عن آابئِِه، وَيىي بِن عبد هللا بِن احلسِن، عن أبيِه، عن آابئِِه قاَل: ُسئَل رسوُل هللِا   -  6734
حِر ُمستجاٌب« حِر؟ قاَل: »ألنَّ دعاَء السَّ َر يعقوُب بَنيِه إىل السَّ  . صلى هللا عليه وسلم: ملَ َأخَّ

 الدارقطني.  مهالحصين بن مخارق اته  # اإليماء:
 
 قاِلبةَ، عن رجلٍ مِن أهلِ الشامِ، عن أبيهِ   [ عبد اهلل بنُ زيدٍ أبو 568]   

قاَل عارٌم   - عن أب قالبَة، عن رجٍل ِمن أهِل الشاِم، عن أَبيه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َأسِلْم  -  6735
قاَل: وما اإلسالُم؟ قاَل: »ُيسلُم قلُبَك هلِل عزَّ وجلَّ، وَيسَلُم املسلموَن ِمن لساِنَك ويِدَك«، قاَل:  - يف حديِثِه: َأسِلْم َتسَلْم« 

،  اإلسالِم أفضُل؟ قاَل: »اإلمياُن«، قاَل: وما اإلمياُن؟ قاَل: »تؤمُن ابهلِل عزَّ وجلَّ ومالئكِتِه وكتِبِه وابلبعِث بعَد املوِت«فأيُّ 
وَء«، قاَل: فأيُّ اهلجرِة أفضُل؟ قالَ  :  قاَل: وأيُّ اإلمياِن أفضُل؟ قاَل: »اهلجرُة«، قاَل: وما اهلجرُة؟ قاَل: »َأن هَتُجَر السُّ

قاَل سليماُن يف حديِثِه قاَل: َأن جُتاِهَد أو قاَل: أْن تُقاتَل  -جلهاُد«، قاَل: وما اجلهاُد؟ قاَل: »َأن تُقاتَل الكفاَر إذا َلقيَتهم »ا
 » قوهُلا ثالاثً  ي -قاَل: »مث َعَمالن مُها ِمن أفضِل األعماِل إال َمن َعمَل ِمثَل عَمِلهما  -الكفاَر إذا َلقيَتهم مث ال َتغلَّ وال جتنُبَ

 حجٌة َمربورٌة أو ُعمرٌة«.  -
 ومل يقْل سليماُن يف حديِثِه: يقوهُلا ثالاثً. 

 ( 10778( من طريق أيوب، عن أبي قالبة، عن عمرو بن عبسة، وانظر المسند الجامع )114/ 4هو عند أحمد )# اإليماء: 
 

 هلل عليه وسلم [ عبد اهلل بنُ عباسٍ، عن رجالٍ مِن أصحابِ رسولِ اهللِ صلى ا 569] 
ثين رجاٌل َمرِضيُّون ِمن أصحاِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وَأرضاُهم ِعندي عمُر،  -  6736 عن ابِن عباٍس قاَل: حدَّ

ا أايُم أكٍل وُشرٍب. وذُكَر لَنا أنَّ   املُنادي  أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم بعَث ُمنادايً فَنادى: ال َتصوُموا هِذه األايَم، فإهنَّ
 كاَن بالاًل.
 (. 10521حديث عمر في الصحيحين من طريق أبي عبيد مولى ابن أزهر عنه، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 



693 

 

 

 [ عبد الرمحن البَيلمانيُّ، عن أبيهِ 570] 
، عن أبيِه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قتَل نفساً مبعاهٍد وقاَل: »َأان أحقُّ َمن   -  6737 عن عبد الرمحن الَبيلمايّنِ

 َوف بِذمَّته«. 
ني  ( من طريق ربيعة عن عبد الرحمن بن البيلماني مرساًل، ثم نقل عن الدارقطني قوله: ابن البيلما30،31/ 8أخرجه البيهقي ) # اإليماء: 

 ضعيف ال تقوم به حجة إذا وصل الحديث، فكيف بما يرسله 
 
 [ عبد الرمحن بنُ زيادٍ، عن رجلٍ 571]   

عن عبد الرمحن بِن زايٍد، عن رجٍل قد مسَّاُه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن بثَّ مل َيصرِبْ«، مث   -  6738
َا َأْشُكو بَ ثِّي َوُحْزين ِإىَل  { ]يوسف: قرَأ: }ِإمنَّ  [. 86 اَّللَِّ

 ( عن عبد الرحمن عن مسلم بن يسار مرساًل. 327/ 2هو ابن أنعم اإلفريقي ضعيف. ورواه عبد الرزاق في تفسيره )# اإليماء: 
 
 [ عبد الرمحن بنُ صفوانَ عن رَجلنيِ 572]   

النيبُّ صلى هللا عليه وسلم فدخَل  عن جماهٍد، عن صفواَن بِن عبد الرمحن أو عبد الرمحن بِن صفواَن قاَل: قدَم  -  6739
البيَت، فلبسُت ثِياب مث انطلقُت وقد خرَج ِمن البيِت وهو وأصحابُه يسَتلموَن ما بنَي احلجِر إىل احلجِر واِضعي خدوَدهم 

 هللِا صلى هللا  على البيِت، وإذا النيبُّ صلى هللا عليه وسلم َأقرهبم إىل الباِب، فدخلُت بنَي رَجَلنِي فقلُت: كيَف صنَع رسولُ 
 عليه وسلم؟ َفقالوا: صلَّى رَكَعتني عن مينِي الساريِة اليت قبالَة الباِب. 

 في إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف[.] # اإليماء:
 
 [ عبد الرمحن، عن أبيهِ 573] 

ه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما خلَق هللاُ دابًة   -  6740 عن األسوِد بِن عبد الرمحن، عن أبيِه، عن جدِّ
 أكرَم عليِه ِمن النعجِة، وذلَك أنَّه َسرَت عورهَتا ومل يسرْت عورَة غريِها«.

 
 [ عبدُاجمليدِ بنُ أبي عبسٍ، عن أبيه، عن جدِّه 574]   

ه قاَل: مسَعْت قريٌش صائحاً يصيُح على أب قُبيٍس وهو يقوُل: عن عبِداجمل  -  6741  يِد بِن أب عبٍس، عن أبيه، عن جدِّ
ْعداِن يصبح حممٌد ... مبكَة ال خَيشى خالَف املخالفِ   إن ُيْسِلم السَّ

 
عود هم: سعُد بُن بكٍر، وسعُد بُن زيِد بِن مناَة، وس ا كاَن فقاَل أبوسفياَن وَأشراُف قريٍش: َمن السُّ عُد ُهذمي ِمن قضاعَة، فلمَّ
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 يف الليلِة الثانيِة مِسعوا صوَته على أب قُبيٍس وهو يقوُل: 
 اي سعُد سعَد األوس ُكن أنَت انصرًا ... واي سعُد سعَد اخلزرجيِّ الَغطارفِ 

 َأجيبا إىل َداعي اهلُدى ومَتنيا ... على هللِا يف الفردوِس منيَة عارفِ 
 طالِب اهلُدى ... جنات ِمن الفردوِس ذات رفارفِ فإنَّ ثواَب هللِا لل

 
 فقالْت قريٌش: هذا سعُد بُن معاٍذ وسعُد بُن عبادَة. 

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 
 [ عطاءُ بنُ يسارٍ عن فالنِ بنِ فالنٍ 575]   

عن عطاٍء قاَل: وأخرَبين فالُن بُن فالٍن أنَّه كاَن جالساً مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم بفناِء بيِت أمِّ سلمَة أو  -  6742
  يف ُحجرهِتا وعنَدُه ِشطُر متِر صدقٍة، وعنَده أحُد الُغالمنِي حسٌن أو حسنٌي، فأخَذ الغالُم مترًة فأدَخَلها يف فيِه، فرآُه النيبُّ 

ا ال حتلُّ حملمٍد وال آلِل  صلى هللا  عليه وسلم فعقَف إصبَعُه وأخَرَجها ِمن فيِه: فُقلنا اي رسوَل هللِا، غالٌم صغرٌي، فقاَل: »إهنَّ
 .حممٍد«

 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:
 
 [ علقمةُ، عن أصحابِ رسولِ اهللِ صلى اهلل عليه وسلم 577]   

عن علقمَة قاَل: مجَع عمُر أصحاَب رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم فسَأهَلم عن التَّكبرِي على اجلنائِز، َفقالوا:   -  6744
 .آخُر جنازٍة صلَّى عليها رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم كربََّ أربعاً 

 ناده ضعيف[. إس] # اإليماء:
 
 [ عمرُ بنُ حفصٍ، عن أبيهِ وجدِّه 578]   

ي ورقٌة يتوارَثُوهَنا قبَل اإلسالِم بزماٍن،   - وكاَن ِمن خياِر الناِس  -عن عمَر بِن حفٍص  -  6745 قاَل: كاَن عنَد َأب وجدِّ
، وقوُل الظاملنَي يف تَباٍب، هذا الذكُر ألمٌة أتيت يف ويَغِسلون    آخِر الزماِن، أْيَتزِروَن على أوساِطهم،فيها: بسِم هللِا، وقولُُه احلقُّ

حِة. أطراَفهم، وخَيوُضون البحَر إىل عدوِّهم، فيهم صالٌة لو كاَنْت يف قوِم نوٍح ما َهَلكوا ابلطوفاِن، ويف مثوَد ما ُأهِلكوا ابلصَّي
م جاؤوا هِبا إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فأَمَره  .م أْن ََيتِفظوا هِباقاَل: فأْخرَبين أهنَّ

  .. والصحيح على أي حال أنه عمر بن الحكم ال ابن.. حفص بن عمر ليس من خيار الناس .إسناده ضعيف وهو منكر .] # اإليماء:
 حفص[. 
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 [ عَمرو بنُ مرةَ، عن رجلٍ مِن بَن هاشمٍ 580] 
عن َعمرو بِن مرَة، عن رجٍل ِمن َبين هاشٍم رفَعُه إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه ُسئَل: كيَف يَنشرُح الصَّدُر   -  6747

لإلسالِم؟ قاَل: »إذا دخَل النوُر القلَب انشَرَح الصدُر وانفَسَح«، قيَل: وَهل لذلَك ِمن آيٍة يُعرُف هِبا؟ قاَل: »آيُة ذلَك  
 اخلُلوِد، والتَّجايف عن داِر الُغروِر، واالستعداُد للقاِء قبَل املوِت«. اإلانبُة إىل داِر 

ُ َأْن يَ ْهِديَُه َيْشَرْح َصْدرَُه   عن عمرو بن مرة، ويف رواية قال: ُسئَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن قوِل هللِا: }َفَمْن يُرِِد اَّللَّ
ْساَلِم{ ]األنعام:   َل .. « فذكره مرساًل.[، فقال: »إذا دخ125ِلإْلِ

 ( من حديث ابن مسعود وابن عباس وغيرهما 965أورده األلباني في الضعيفة )# اإليماء: 
 
 [ قزعةُ، عن صاحبٍ لرسولِ اهلل صلى اهلل عليه وسلم 581]   

ا خرَج خرَج معه أانٌس ِمن أهِل   -  6748 عن قزعَة قاَل: قدَم علينا صاحٌب لرسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم البصرَة، فلمَّ
ثين رمَحَك هللاُ حديثاً مس عَته البصرِة ُيشيِّعونَه، وخرجُت فيَمن خرَج، فجَعلوا يتفرَّقوَن حَت مل يبَق معه َغريي، قاَل: فقلُت: حدِّ

لى هللا عليه وسلم، قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن صلَّى الصبَح فهو يف ِذمِة هللِا،  ِمن رسوِل هللِا ص
 فاتَّقوا هللَا أْن يطُلَبكم بشيٍء ِمن ِذمِته«. 

 .  وال ُتدِخْله إال طيِّباً مث قاَل: ما أوُل شيٍء ِمن اإلنساِن ينُْت؟ قلُت: ُأذنُه، قاَل: ال، قلُت: فما هو؟ قاَل: بطُنه، فاتَّق هللاَ 
 (.169/ 7وأخرجه ابن مندة من طريق قزعة عن أبي سبرة، ذكره الحافظ في اإلصابة ) صحيح[.]  # اإليماء:

 

 [ مالكُ بنُ دينارٍ، عن شيخٍ أدركَ الصَّدرَ 582] 
ثين شيٌخ أدرَك الصَّدَر، أنَّ نيبَّ هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن يعُظ أصحابَُه يقوُل:   -  6749 عن مالِك بِن ديناٍر قاَل: حدَّ

َقها وقاَرهَبا َذمَّته غدًا ُقداَم هللِا عزَّ وجلَّ، وإْن خال هِبا وأَنَصَبها وأتعَ   غدًا ُقداَم  َبها َمَدحْتهُ »أرأيُتم نفساً ِإن نعََّمها صاحُبها وفَ ن َّ
 . هللِا عزَّ وجلَّ، تيُكم أنفُسكم اليت بنَي َأجُنِبكم«

 # اإليماء: ]إسناده حسن[.
 

عن مالِك بِن ديناٍر قاَل: سألُت سعيَد بَن ُجبرٍي قلُت: اي أاب عبد هللا، َمن كاَن حامَل رايِة رسوِل هللِا صلى هللا   -  6750
، َفقالوا يل: تسأَلُه وهو خائٌف ِمن احلجاِج قد الَذ ابلبيِت، كاَن حاِمُلها عليَّ  عليه وسلم؟ فَنظَر إيلَّ فقاَل: إنََّك لرخ ي اللُّبِّ

 . بَن أب طالبٍ 
 إسناده حسن[.# اإليماء: ]
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 [ جماهدٌ عن رجلٍ 583] 
عن جماهٍد، عن ابِن عمَر وغريِه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن أايٍم أعظُم عنَد هللِا عزَّ وجلَّ  -  6751

 . فأكِثروا ِمن التهليِل والتحميِد والتكبرِي« وال العمُل به فيهنَّ أفضُل ِمن هذه األايِم العشِر،
 ( 8098فرواه عن أبي عوانة فجعله من مسند ابن عمر وحده، انظر المسند الجامع ) بشر بن محمد تكلم فيه، وخالفه غيره# اإليماء: 

 
 [ حممدُ بنُ إسحاقَ، عمَّن حدَّثه 584]   

ثه يرفَ ُعُه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »بُعثُت َمرغمًة وَمرمحًة، ومل أُبعْث   -  6752 ن حدَّ عن ابِن إسحاَق، عمَّ
 وإنَّ شرَّ هذه األمِة التجاُر والزرَّاعوَن إال َمن شحَّ عن ديِنِه«.  اتجرًا وال زراعاً،

 
 [ حممدُ بنُ جُبريِ بنِ مُطعمٍ، عن امرأةٍ مِن بَن احلارثِ 585]   

ثته أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسل -  6753 م قاَل: عن حممِد بِن ُجبرِي بِن ُمطعٍم، أنَّ امرأًة ِمن َبين احلارِث ِمن اخلَزرِج حدَّ
 .»إنَّ املدينَة حَمفوظٌة ابملالئكِة كالّرِماِح املَرُكوزِة«

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 
 [ حممدُ بنُ شهابٍ الزُّهريُّ، عن رجلٍ مِن بَليٍّ 586]   

، عن أب سلمَة، عن عائشَة قالْت: َأهللُت مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم بعمرٍة يف حجِتِه.  -  6755  عن الزُّهريِّ
: ومسعُت غريَها يقوُل: َأَهلَّ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بعمرٍة وحجٍة.   قاَل الزُّهريُّ

 وجه آخر عنها بنحوه في حديث طويل( من 16509( )16508حديث عائشة في المسند الجامع )# اإليماء: 
 
 [ الزُّهريُّ، عن رجلٍ مِن أصحابِ رسولِ اهللِ صلى اهلل عليه وسلم ونساءٍ مِن أزواجِ رسولِ اهلل صلى اهلل عليه وسلم 587]   

وَل هللِا صلى هللا عليه  عن ابِن شهاٍب: َأخربين جعفُر بُن َعمرو بِن أميَة، أنَّ أابُه َعمرو بَن أميَة َأخربُه، أنَّه رَأى رس -  6756
كنَي اليت كاَن َيتزُّ هبا، مث قاَم فصلَّى ومل يتوضَّأْ   . وسلم ََيتزُّ ِمن كتِف شاٍة يف يِدِه، فُدعَي إىل الصالِة، فأَلقاها والسِّ

 صلى هللا  فذهَب ذلَك يف الناِس، مث أخرَب رجٌل ِمن أصحاِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ونساٌء ِمن أزواِج رسوِل هللاِ 
ت الناُر«.   عليه وسلم أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َتوضَُّؤوا مما َمسَّ

 # شطره األول في الصحيحين. 
 

 [ حممدُ بنُ أبي عاصمٍ، عمَّن رَأى رسولَ اهللِ صلى اهلل عليه وسلم 588] 
ن رَأى رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيصلِّي ويف رجليِه نَعالِن، فبزَق فمَسَح ُبصاَقُه  -  6757 عن حممِد بِن أب عاصٍم، عمَّ
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 بنعِلِه يف الرتاِب، واملسجُد يَومئٍذ فيه الرتاُب. 
 
 جعفرٍ الباقرُ، عن آبائِهِ   [ حممدُ بنُ عليِّ بنِ احلسنيِ أبو 589]   

َب بِنا مث قاَل: َمن هذا؟  عن خارجَة قاَل:  -  6758 دخلُت أان وحممُد بُن أب لَيلى وأبو حنيفة على جعفِر بِن حممٍد، فرحَّ
عم، قاَل:  فقاَل ابُن َأب لَيلى: هذا رجٌل ِمن أهِل الكوفِة َله رأٌي وَبصٌر ونفاٌذ، قاَل: فلعلَّه الذي يَقيُس األشياَء برأِيِه؟ قاَل: نَ 

اَل: فَما أراَك َتقيُس شيئاً وال َتفهُمُه إال ِمن عنِد غريَك، هْل علمَت كلمًة أوهُلا كفٌر وآخُرها إمياٌن؟ فَتقيُس رأَسَك؟ قاَل: ال، ق
 يف  قاَل: ال، قاَل ابُن أب لَيلى: وكيَف يقيُس رأَسُه؟ قاَل: هل عرفَت ماَء املُلوحِة والَعيننِي، واملَرارَة يف األذننِي، واحلرارةَ 

ثين عن ذلَك؟ قاَل: نَعم. امِلنخريِن، والعذوبةَ  فتنِي، قاَل ابُن أب لَيلى: حدِّ   يف الشَّ
ثين َأب، عن آابئِِه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا خلَق َعيين ابِن آدَم َشحمتاِن، فجعَل فيهما املُ  لوحَة،  حدَّ

فاملُلوحُة لفٌظ يلفُظ ما يقُع يف العيننِي ِمن َقذًى، وجعَل هللاُ املَرارَة يف   ولوال ذلَك َلَذابتا، وال يقُع فيهما شيٌء إال َأذابتاُه، 
، قلَّ دابٌة تقُع يف اأُلذننِي إال التَمَست املَخرَج، ولوال ذلَك َلَوصلْت إىل الدماِغ، وجعَل هللاُ   احلرارَة  اأُلذنني حجاابً ِمن الدوابِّ

فتنِي َمّناً ِمن هللِا على ابِن  يف امِلنخريِن رائحًة للدماِغ يشمُّ ابُن آ نيا، ولوال ذلَك أَنَْت، وجعَل هللاُ الُعذوبَة يف الشَّ دَم رائحَة الدُّ
 آدَم، ُيُد حالوَة الُقبلِة وَلذاذَة طعاِمه وشراِبِه، وُيُد الناُس ِمن حالوِة منِطِقهما«.

 رجِل: ال إلَه مث َسَكَت فقْد كفَر، فإذا قاَل: إال هللاُ فقْد آَمَن. قاَل: فأخرِبْين عن كلمٍة أوهُلا كفٌر وآخُرها إمياٌن: قاَل قوُل ال
ثين، عن آابئِِه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن َك والقياَس، فإنَّ َأب حدَّ قاَس شيئاً برأِيِه ُقرَن مع   قاَل: إايَّ

 . [ 12َخَلْقَتيِن ِمْن اَنٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن ِطنٍي{« ]األعراف:إبليَس يوَم القيامِة، فإنَّ أوَل َمن قاَس إبليُس، قاَل: } 
 . وخارجة بن مصعب متروك. .(: في إسناده محمد بن المهلب اتهم بالوضع .119)  # الروض البسام 

 
ما نزلْت يف عليٍّ عليِه السالُم.  -  6759 ، عن آابئِِهما، أهنَّ  عن حممٍد وزيٍد ابين عليٍّ

 
 [ موسى بنُ يَسارٍ، عن بعضِ أصحابِ رسولِ اهللِ صلى اهلل عليه وسلم 590]   

عليه  عن موسى بِن َيساٍر، عن بعِض أصحاِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا  -  6760
  وسلم: »املسلُم أخو املسلِم، ال َيظلُمُه وال خيذلُُه وال ََيِقُره، التَّقوى يف القلِب، كلُّ مسلٍم على مسلٍم حراٌم دُمه ومالُهُ 

 . وِعرُضُه«
 إسناده ضعيف، والحديث صحيح[. ] # اإليماء:

 



698 

 

 [ اهليثمُ، عن رجلٍ 591] 
عن اهليثِم، عن رجٍل، أنَّ رَجلنِي اخَتَصما إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف انقٍة، فأقاَم كلُّ واحٍد البينَة ِبنَّه  -  6761

 . نَ َتَجها، فجَعَلها للذي يف يديهِ 
  الشعبي، عن ( من طريق أبي حنيفة، عن الهيثم، عن256/ 10(، والبيهقي ) 209/ 4ضعيف[. وأخرجه الدارقطني في )]  # اإليماء:

 جابر. 
 
 وعن بعضِ عمَّاتِه   [ يزيد الرَّقَاشي، عن بعضِ أصحابِ النبِّ صلى اهلل عليه وسلم 592]   

عن يزيَد الرَّقَاشي، عن بعِض أصحاِب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:   -  6762
 »القرآُن ِغىًن ال فقَر بعَدُه، واألمانُة ِغىن«.

أنس   سن، عن شريك سيء الحفظ، ويزيد الرقاشي ضعيف. وتقدم من طريق شريك، عن األعمش، عن يزيد الرقاشي، عن الح # اإليماء: 
 بن مالك. 

 

اِت رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:  -  6763 ، عن بعِض عمَّ عن يزيَد الرَّقاشيِّ
يُن واأَلمانةُ  يَن واأَلمانَة، وشهيُد البحِر يُغفُر َله كلُّ ذنٍب والدَّ  .«»شهيُد الرَبِّ يُغفُر لُه كلُّ ذنٍب إال الدَّ

 : ضعيف.(816الضعيفة ) # السلسلة
 
 عن أشياخٍ مِن بَن عَمرو بنِ عوفٍ   [ يزيدُ بنُ عبد اهلل بنِ قُسيطٍ وإسحاقُ بنُ يسارٍ 593]   

عن ابِن إسحاَق، عن يزيَد بِن عبد هللا بِن ُقسيٍط ووالِدِه إسحاَق بِن يساٍر، عن أشياٍخ ِمن َبين َعمرو بِن عوٍف   -  6764
لُبابَة، فقاَل رسوُل هللِا   قَالوا: َغال السعُر، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أيُّ أهِل املدينِة أكثُر مترًا؟« قَالوا: أبو

وسلم: »اي أاب لُبابَة، ارفْع يف السعِر يرَفع الناُس معَك«، فقاَل: ال أفعُل، فقاَل الناُس: اي رسوَل هللِا استسِق   صلى هللا عليه 
لُبابَة: ال تفعْل اي رسوَل هللِا، فإنَّ مَتري ابِلمرَبِد، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اللهمَّ اسِقنا َغيثاً َيمُل   لنا، فقاَل أبو

  أب لُبابَة حَت خيرَج ِمن ثعلِب امِلْربِد ، وال ُيُد شيئاً يسدُّ به إال إزارَه«.مترَ 
لُبابَة فوجَد التمَر قد احتمَله املاُء فهو خَيرُج ِمن ثعلِب امِلربِد، فذهَب يلتمُس شيئاً   فأرسَل هللاُ تبارَك وتعاىل السماَء وخرَج أبو

 جعَل يسدُّ به ويقوُل: صدَق هللاُ وبلََّغ رسولُه. يسدُّ به فلم ُيْد إال إزارَه، فأطلَقه ف
ا هللَا  فزعَم الزُّهريُّ قاَل: بلَغ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّ أاب لُبابَة كاَن يقوُل للسماِء: اجدب، لتمرة عنَده كثري، فَدع

 هبذا الدعاِء.
 .( عن أبي لبابة بنحوه215/ 2هو في المجمع )# اإليماء: 

 
 أُمامةَ بنُ سهلِ بنِ حُنيفٍ، عن رهْطٍ مِن األنصارِ   [ أبو 595] 
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عن أب أُمامَة بِن سهِل بِن ُحنيٍف، أنَّ رهطاً ِمن األنصاِر ِمن أصحاِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أخرَبَوه،   -  6766
ها مل يقدْر على شيٍء ِمنها إال بسِم هللِا الرَّمحِن الرَّحيِم،  أنَّه قاَم رجٌل ِمنهم ِمن جوِف الليِل يريُد َأن يَفتتَح بسورٍة قْد كاَن َدعا

فأَتى ابَب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم حنَي أصبَح رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن ذلَك، مث جاَء آخُر وآخُر حَت  
ورِة، مث أذَن هلم رسوُل هللِا صلى هللا عليه  اجَتَمعوا، فسأَل بعُضهم بعضاً ما مَجَعهم؟ فأخرَبَ بعُضهم بعضاً بشأِن تلَك الس

وسلم فأخرَبَوه خرَبَهم، وسأَلوه عن السورِة فسكَت ساعًة ال يرجُع إليهم شيئاً، مث قاَل: »ُنسخت البارحَة، فُنسخْت ِمن  
 صدورِكم وِمن كلِّ شيٍء كانْت فيِه«. 

 
 [ أبوبكرٍ اهلُذيلُّ، عن رجالٍ مِن قومِهِ 596]   

، عن رجاٍل ِمن قوِمِه، أنَّ ُأَصيل اهلُذيلَّ قِدَم على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن مكَة،  عن أب  -  6767 بكٍر اهلُذيلِّ
فقاَل َله: »اي ُأصيُل، كيَف تركَت مكَة: مَطَرها وخصَبها؟« قاَل: اي رسوَل هللِا، تركُتها قد ابيضَّْت بطحاُؤها، واخَضرَّْت  

واإلعذاُق:  -وَأعَذَق ِإْذَخُرها   -واألمشاُر مثٌر َله أمحُر خيرُج يف أطراِف الورِق   -وَأمَشَر َسَلُمها  - ا يَعين: ِشعاهبُ  -مسالهُنا 
  -فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي ُأصيُل دَع القلوَب َتقرُّ  -واإلحجاُن يفقعه -وَأحَجَن مُثاُمها  -اجتماُع أصوِلِه 

 . الُتشوِّقهم إىل مكَة« - يَعين: تقرُّ ابملدينِة 
 أبوبكر الهذلي متروك.# اإليماء: 

 

 عن بعضِ أصحابِ رسولِ اهللِ صلى اهلل عليه وسلم   [ أبوبكرِ بنُ عبد الرمحن بنِ احلارثِ بنِ هشامٍ 597] 
عن أب بكِر بِن عبد الرمحن بِن احلارِث بِن هشاٍم، أنَّ بعَض أصحاِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: قاَل  -  6768

نيا ُلَكُع بُن ُلَكَع«، قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:   رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »يُوشُك َأن يَغلَب على الدُّ
 . ٌن بنَي كرميَتنِي«»أفضُل الناِس يوَمئٍذ مؤم

 ( من طريق الزهري بإسناده موقوفًا لم يرفعه. 430/ 5وهو في مسند أحمد ) (.1505أورده األلباني في الصحيحة )# اإليماء: 
 

اْلبَ ْيَت َأِو   عن عروَة بِن الزبرِي أنَّه قاَل لعائشَة: أرأيِت قوَل هللِا: }ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّللَِّ َفَمْن َحجَّ  -  6769
ال يطوَف هِبما، قاَل:  [، قاَل: فقلُت: فوهللِا ما على أحٍد ُجناٌح أَ 158اْعَتَمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوََّف هِبَِما{ ]البقرة:  

ا لو كانْت على ما أوَّلَتها لكانْت: ال ا أنزلْت   فقالْت: اي ابَن ُأخيت، إهنَّ َف هِبما، قالْت عائشُة: ولكنَّها إمنَّ ُجناَح عليه َأن ال يطوَّ
وَن ملناَة الطاغيِة اليت َكانوا يعبدوَن عنَد املُشَ  لَِّل، وكاَن َمن َأهلَّ هلا يتحرَُّج َأن يطوَف  أنَّ األنصاَر قَبَل َأن ُيسلموا َكانوا َيجُّ

َف  ابلصَّفا واملروِة، فأنزَل هللاُ تعاىل: }ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّللَِّ َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأِو اْعتَ  َمَر َفاَل ُجَناَح َعَلْيِه َأْن َيطَّوَّ
 هِبَِما{. 

 ُل هللِا صلى هللا عليه وسلم الطواَف هِبما، ليَس يَنبغي أَلحٍد َأن يدَع الطواَف هِبما.قالْت عائشُة: مث َقد َسنَّ رسو 
: فذكرُت حديَث عروَة هذا ألب بكِر بِن عبد الرمحن بِن احلارِث بِن هشاٍم عن عائشَة، فقاَل: وهللِا إنَّ هذا لعلمٌ   قاَل الزُّهريُّ
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أهِل العلِم يقولوَن: إنَّ الناَس ِإال َمن ذكَرْت عائشُة ممن كاَن يُهلُّ ملناَة الطاغيِة  وأمٌر ما كنُت مسعُته، وقد مسعُت رجااًل ِمن 
ا أَنزَل هللاُ الطواَف ابلبيِت يف القرآِن ومل يذُكر الصَّفا واملروَة قَالوا: اي رسوَل هللِا، إانَّ    كانوا َيطوفوَن كلُّهم ابلصَّفا واملروِة، فلمَّ

اَل ُجَناَح َعَلْيِه ملروِة فأَنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ: }ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمْن َشَعائِِر اَّللَِّ َفَمْن َحجَّ اْلبَ ْيَت َأِو اْعَتَمَر فَ ُكنا نطوُف ابلصَّفا وا
َف هِبَِما{ ]البقرة:    [. 158َأْن َيطَّوَّ

الذيَن َكانوا يتحرَّجوَن يف اجلاهليِة َأن َيطوفوا   قنِي ِكليهما:قاَل أبوبكٍر بُن عبد الرمحن: فَأمسُع َهذه اآليَة قد أُنزلْت يف الَفري
لطواِف ابلبيِت  ابلصَّفا واملروِة، والذيَن َكانوا َيطوفوَن يف اجلاهليِة ابلصَّفا واملروِة مث حترَّجوا يف اإلسالِم ِمن أجِل أنَّ هللَا أمَر اب

 ِت حَت ذَكَره. ومل أيُمْر ابلطواِف ابلصَّفا واملروِة مع طواٍف ابلبي
 

 الشاميُّ، عن رجلٍ مِن أهلِ الشامِ   أبو عاصم [  600] 
، عن رجٍل ِمن أهِل الشاِم قاَل: ُكنا ُجلوساً عنَد عمَر بِن عبد العزيز، فجاَء رجٌل فقاَل: اي  -  6772 عن أب عاصٍم الشاميِّ

َل: فقاَم عمُر رمحُة هللِا عليِه وُقمنا َمعه، فقاَل: أنَت  أمرَي املؤمننَي، هاُهنا رجٌل قد رَأى رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قا
 رأيَت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم؟ قاَل: نعْم، قاَل: فهْل مسعَت ِمنه شيئاً أو رَأيَتُه َيصنُع شيئاً؟

هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الرُّؤاي ستٌة:   قاَل: ال، إال أيّنِ رأيُتُه عليِه َكْبَكبٌة ِمن الناِس ورجٌل َيسألُُه عن الرُّؤاي، فقاَل رسولُ 
فينُة جَناٌة«  . املرأُة خرٌي، والبعرُي ُحزٌن، واللنُب ِفطرٌة، واخُلضرُة اجلنُة، والسَّ

 (. 3653إسناده تالف[. وضعفه األلباني في الضعيفة ) ] # اإليماء:
 

 العُشَراءِ، عن أبيهِ   [ أبو 601] 
عن أب الُعشراِء، عن أبيه قاَل: قلُت: اي رسوَل هللِا، أيَن كاَن ربُّنا قبَل أْن خيلَق املاَء؟ قاَل: »يف َعَماٍء، ما فوَقه   -  6773

 هواٌء وال حتَته هواٌء«. 
الجامع  محمد بن عبد هللا بن المطلب كذبوه، ومحمد بن سعيد الكريزي منكر الحديث. وخولف في إسناده، انظر المسند # اإليماء: 

(11291 .) 
 

قه مبا يقوُل فقْد كفَر  -  6774 عن أب الُعَشراِء، عن أبيِه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أَتى كاهناً فصدَّ
 . مبا أُنزَل على حممٍد صلى هللا عليه وسلم«

 . العشراء مجهول العباس بن بكار الضبي كذبه الدارقطني، وأبو# اإليماء: 
 

ارمي، عن أبيه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َشكا نيبٌّ ِمن األنبياِء إىل هللِا عزَّ   -  6775 عن أب الُعشراِء الدَّ
 .وجلَّ ُجنَب قوِمه، فَأوحى هللاُ إليه: أْن ُمْرهم فْليستَ فُّوا احلَْرَمل، فإنَّه َيذهُب ابجلنُِب ويَزيُد يف الفروسيِة«

 محمد بن عبد هللا بن المطلب الشيباني كذبوه، وأورد الذهبي في الميزان هذا الحديث على أنه من موضوعاته. # اإليماء:
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ه قاَل: اي رسوَل هللِا، هُبَْميت هُبَْميت أخاُف أْن تسِبَقين بنفِسها، قاَل: »ذكِّها ولو يف   -  6776 عن أب الُعشراِء، عن جدِّ

 . مِبْرَوِدَك« فخِذها، حَبديدِتَك أو بَعصاَك أو
 بهذا اإلسناد بهذا اللفظ[.  منكر جدا] # اإليماء:

 
ارمي، عن أبيه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم أمَر ابلَفرَِع، يَعين ِمن مخسنَي شاًة شاة -  6778  . عن أب الُعشراِء الدَّ

 الحديث بهذا السند موضوع[. ] # اإليماء:
 

 املراسيل 

 [ مرسلُ أبانَ بنِ صاحلٍ 605] 
عن أابَن بِن صاحٍل، أنَّه كاَن ِمن شأِن بَريرَة أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم دخَل على عائشَة رمحُة هللِا عليها   -  6782

َق به عليها، َفما منَعنا َأن نضعَ  ُه إال  فوجَد عنَدها حلماً، فقاَل: »َما هذا اللحُم اي عائشُة؟« قالْت: حلٌم أهدْتُه لنا بَريرُة ُتصدِّ
 َك ال أتُكُل الصدقَة، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »هو على بَريرَة صدقٌة، وهو لنا هديٌة«. أنَّ 

ا أُعِتقْت وكاَن زوُجها مملوكاً، فكلََّمه فيها وكلََّمه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقالَ  : »ارِجعي قاَل: وكاَن ِمن شأهِنا أيضاً أهنَّ
 .أمَّا َأن يكوَن َأمري بَيدي فلن َأرجَع، فقاَل: »َأمرِك بيِدِك«، فأبْت َأن ترِجعَ إىل زوِجِك«، فقالْت: 

 إسناده صحيح[. # اإليماء: ]
 
 [ مرسلُ إبراهيمَ بنِ أَدهمَ 606]   

ِلغريي،   عن موسى بِن طريٍف قاَل: قاَل سفياُن الثوريُّ إلبراهيَم بِن َأدهَم: هذا الِعلُم الذي مَجْعنا ُأريُد أن أصَفه -  6783
على عمٍل َُيبُّين هللاُ عليه   دلينأنَّ رجاًل أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم:  بلغين قاَل: 

فإنََّك ِإن َأحببَت  عليه، قاَل: »لقد قصَّرَت وَأوجزَت، ِإن َأحببَت حمارَم هللِا أحبََّك، وَأحِبْب ما يف أَيدي الناِس،  الناسُ  وَيبين
 . ما يف أَيدي الناِس َأحبوَك«

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

عن خلِف بِن متيٍم قاَل: التَقى إبراهيُم بُن َأدهَم وشقيٌق مبكَة، فقاَل إبراهيُم لشقيٍق: ما بدُؤ أمِرَك الذي بلَّغَك   -  6784
هذا؟ فقاَل: سرُت يف بعِض الفلواِت، فرأيُت طريًا مكسوَر اجلناحنِي يف فالٍة ِمن األرِض، فقلُت: أنظُر ِمن أيَن ِرزُق هذا،  

ا َأان بطرٍي قد أقبَل يف منقارِِه جرادٌة فوَضَعها يف منقاِر الطرِي املكسوِر اجلناحنِي، فقلُت لِنفسي: اي نفُس، فقعدُت حبذائِِه، فإذ
الذي قيََّض هذا الطرَي الصحيَح هلذا الطرِي املكسوِر اجلناحنِي يف فالٍة ِمن األرِض هو قادٌر َأن يرزَُقين حيُث ما كنُت، فرتكُت 
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 بادِة. التكسَب واشتغلُت ابلع
  فقاَل له إبراهيُم: اي شقيُق، وملَ ال تكوُن أنَت الطرَي الصحيَح الذي َأطعَم العليَل حَت تكوَن أفضَل ِمنه! أما مسعَت عن النيبِّ 

فلى«؟   صلى هللا عليه وسلم: »اليُد الُعليا خرٌي ِمن اليِد السُّ
رجتنِي يف أُمورِه كلِّ   ها حَت يبلَغ مناِزَل األبراِر. وِمن عالمِة املؤمِن َأن يطلَب َأعلى الدَّ

 قاَل: فأخَذ يَد إبراهيَم فقبَّلها وقاَل له: أنَت ُأستاُذان اي أاب إسحاَق.
 
 [ مرسلُ إبراهيمَ بنِ إسحاقَ احلربيِّ 607] 

صلى هللا عليه وسلم   حدثنا إبراهيُم احلربُّ وزاَد فيه: وكاَن أصلَع َأقىن، له مُجٌَّة أسفَل ِمن ُأذنيِه، وزوََّجه النيبُّ  -  6785
وسلم، فقاَل   ابَنتيه: رقيَة وأُمَّ كلثوٍم، وهو ِمن املهاِجريَن األوَّلنَي، وكاَن هاجَر إىل احلبشِة وَمعه رقيُة ابنُة النيبِّ صلى هللا عليه

ما ألوُل من هاَجَر إىل هللِا بعَد إبراهيَم ولوٍط، مث هاجَر إىل ا ملدينِة، فله ِهجراتِن، واشرَتى بئَر النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إهنَّ
رومَة بعشريَن ألَف درهٍم، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َمن يزيُد يف مسِجِدان«، فاشرَتى عثماُن موضَع مخَس َسواري 

َز جيَش الُعسرِة بتسِعمئٍة ومخسنَي بعرياً وأئمِتها ألفاً خبمسني فرساً.   فزاَده يف املسجِد، وجهَّ
عثماُن يف احملرِم سنَة أربٍع وعشريَن وهو يوَمئٍذ ابُن سبٍع وستنَي سنًة وقُتَل وهو ابُن ثنتنِي ومثاننَي سنًة، يوَم اجلمعِة يف  وبويَع 

 ذي احلجِة. 
 
 [ مرسلُ إبراهيمَ بنِ عبد اهلل بنِ حُننيٍ 608]   

حُّ واإلمياُن يف جوِف   عن إبراهيَم بِن عبد هللا بن ُحننٍي: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه  -  6786 وسلم: »ال ُيتمُع الشُّ
 . مسلٍم، وال ُيتمُع غباٌر يف سبيِل هللِا ودخاُن جهنَم يف جوِف مسلٍم«

 . ]إسناده حسن[# اإليماء:  
 

 [ مرسلُ إبراهيمَ بنِ عبد الرمحن العُذريِّ  609] 
عن إبراهيَم بِن عبد الرمحن قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ََيمُل هذا الِعلَم ِمن كلِّ َخَلٍف ُعدولُُه، يَنُفوَن  -  6787

 عنه حَتريَف الغَالنَي، وانتحاَل املُبطِلنَي، وأتويَل اجلاِهلنَي«. 
(: تابعي أرسل حديثًا فذكره ابن مندة وغيره في الصحابة ثم ذكر  225/ 1ذكره في اإلصابة )# اإليماء: إبراهيَم بنِّ عبد الرحمن الُعذريِّّ  

 حديثه هذا 
 
 [ مرسلُ إبراهيمَ بنِ حممدٍ أبي إسحاقَ الفَزاريِّ 610]   

أوقاَل:   -عن الَفزاريِّ قاَل: أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم رجٌل فقاَل: اي رسوَل هللِا، دلَّين على عمٍل ينَفُعين  -  6788
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 يضرُّين، قاَل: »إذا مَهمَت ِبمٍر فتدب َّْر عاقبَتُه، فإْن كاَن خريًا فأمتَُّه، وإْن كاَن غّياً فَدْعُه«.  وال – اجلنَة  يُدِخُلين
 
 [ مرسلُ إبراهيمَ بنِ هشامٍ 611] 

ابملدينِة وهو واٍل  عن املدائينِّ قاَل: أخربين رجٌل ِمن قريٍش ِمن أهِل املدينِة قاَل: كنُت ُأسايُر إبراهيَم بَن هشاٍم  -  6789
ا َمضى الرجُل سألُته عن تغرِي وجِهِه، فقاَل يل: وفطنَت   َعليها، فلقَيه رجٌل فسلََّم َعليه،  فرأيُت َوجَه إبراهيَم قد َتغرَي، فلمَّ

 قااًل«. لذلَك؟ قاَل: قلُت: نَعم، قاَل: فإنَّ له عليَّ َديناً، وقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ لصاحِب احلقِّ م
 
 [ مرسلُ إبراهيمَ بنِ يزيدَ النَّخعيِّ 612]   

 عن إبراهيَم، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم وقََّت ذاَت ِعرٍق ألهِل العراِق.  -  6790
 ( 527/ 1روي موصواًل عن إبراهيم عن األسود عن عمر بن الخطاب انظر جامع مسانيد أبي حنيفة ) # اإليماء:  

 
، فأَمَره النيبُّ صلى هللا عليه وسلم َأن يُِهلَّ ابلعمرِة وعليه   -  6791 عن إبراهيَم، أنَّ رجاًل قدَم يوَم النحِر وهو ُمهلٌّ ابحلجِّ

 احلجُّ ِمن قاِبٍل. 
 . ]حماد بن أبي سليمان صدوق له أوهام، وحسان بن أبي حنيفة لم أقف على ترجمته[# اإليماء: 

 
 ُل َمن أسَلَم أبوبكٍر رضي هللاُ عنه. عن إبراهيَم قاَل: أو  -  6792

 ]إسناده صحيح إلى إبراهيم النخعي[ # اإليماء: 
 

 [ مرسلُ األحنفَ بنِ قيسٍ 613]   
عن هشاِم بِن عقبَة َأخي ذي الّرِمَّة الشاعِر قاَل: شهدُت األحنَف بَن قيٍس وقد جاَء إىل قوٍم يف دٍم، فتكلَّم فيه   -  6793

ا سَكتوا قاَل: َأان ُأعطيكم ما سألُتم غرَي أيّنِ قائٌل لكم ش يئاً، إنَّ  فقاَل: احَتِكموا، فقاَل: حنُكُم ِديَتنِي، فقاَل: ذاَك َلكم، فلمَّ
ضى بديٍة واحدٍة، وإنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َقضى بديٍة واحدٍة، وإنَّ العرَب َتعاطى بيَنها ديًة واحدًة، وأنُتم اليوَم  هللَا قَ 

ٍة  طالِبوَن، وَأخشى أن َتكونوا غدًا َمطلوبنَي، فال يَرضى الناُس ِمنكم إال مبثِل ما مسَّيُتم على أنفِسكم، قَالوا: فُردَّها إىل دي
 ٍة، فحمَد هللَا وأَثىن عليه وركَب.واحد

 

 [ مرسلُ أمحدَ بنِ املُعَذِّلِ 614] 
ِل وغريِه ِمن العلماِء فجَمَعهم يف دارِِه، مث خرَج   -  6794 ه املتوكُل إىل أمحَد بِن املَُعذِّ عن أمحَد بِن عليِّ البصريِّ قاَل: وجَّ

لِ  ، فقاَل املتوكُل لعبيد هللا: إنَّ هذا الرجَل ال يَرى بيَعتَنا، فقاَل له: بَلى اي أمرَي  عليهم، فقاَم الناُس كلُّهم له غرَي أمحَد بَن املَُعذِّ
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ِل: اي أمرَي املؤمننَي، ما يف َبصري سوٌء، ولكْن نزَّهُتَك ِمن عذاِب  هللِا، قاَل  املؤمننَي ولكْن يف بصرِِه سوٌء، فقاَل أمحُد بُن املَُعذِّ
 أحبَّ َأن يتمثََّل الرجاُل له قياماً فليتبوَّْأ مقعَدُه ِمن الناِر«. فجاَء املتوكُل فجلَس إىل جنِبِه.  النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َمن

 

 [ مرسلُ إمساعيلَ بنِ أُميةَ 615]   
رَيُة، وا -  6795 ،  عن إمساعيَل بِن أُميَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ثالثٌة ال َيْسَلُم ِمنهم أحٌد: الطِّ لظنُّ

َت فال َترِجْع، وإذا ظَننَت فال حُتقِّْق، وإذا حسدتَّ فال   واحلسُد«، قيَل: فما املَخرُج ِمنهن اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »إذا تطريَّ
 تَ ْبِغ«.

 

 [ مرسلُ إمساعيلَ بنِ أبي خالدٍ 617]   
صلى هللا عليه وسلم فقالْت: اي سيَد العرِب،  عن إمساعيَل بِن أب خالٍد قاَل: بَلَغين أنَّ عائشَة نظرْت إىل النيبِّ  -  6797

 فقاَل عليه السالُم: »َأان سيُد ولِد آدَم، وأَبوِك سيُد ُكهوِل أهِل العرِب، وعليٌّ سيُد شباِب أهِل العرِب«.
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 

 [ مرسلُ األشعثِ بنِ إسحاقَ بنِ سعدِ بنِ أبي وقاصٍ 618]   
 عن األشعِث بِن إسحاَق بِن سعِد بِن أب وقاٍص قاَل: ُوأمُّ سعٍد تَبكي وهي تقوُل:  -  6798

 ويل أمِّ سعٍد سعدا
 براعًة وَحّداً 

 بعَد أايٍد ايله وحدا 
 مقدم سدَّ به َمسّدا 

 
 »كلُّ الَبواكي َيكِذْبَن إال أُمَّ سعٍد« فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: 

 ]ضعيف اإلسناد[. # اإليماء: 
 

 [ مرسلُ أَعنيَ مَوىل مسلمِ بنِ عبد الرمحن 619] 
ثين َأعنُي َموىل مسلِم بِن عبد الرمحن يرفُعه قاَل: ملَّا قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن   -  6799 عن إبراهيَم: حدَّ

كذَب عليَّ ُمتعمدًا« قَالوا: اي رسوَل هللِا، نسمُع ِمنَك احلديَث فنزيُد فيه وننقُص ِمنه، َأفهذا كذٌب عليَك؟ قاَل: »ال، ولكْن  
 ُمتعمدًا يقوُل: َأان كاذٌب، َأان ساحٌر، َأان جمنوٌن«. َمن كذَب عليَّ 
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 [ مرسلُ إياسِ بنِ معاويةَ 620]   
عن زهرِي بِن هنيٍد قاَل: دخَل إايُس بُن معاويَة إىل رجٍل يتغىنَّ ابلقرآِن، فقاَل: اي هذا، ِإن ُكنَت ال بُدَّ ُمتغنياً   -  6800

ا أراَد   فبالشعِر، فقاَل له الرجُل: أليَس النيبُّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ليس ِمنا َمن مل يتَغنَّ ابلقرآِن؟« فقاَل له إايٌس: إمنَّ
حدًا  النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ليَس ِمنا َمن ]مل[ يستَ ْغِن ابلقرآِن«، َأمل تسمَع حديَثه اآلَخُر: »َمن حفَظ القرآَن فظنَّ أنَّ أ

 َأغىن ِمنه«. 
 أمسعَت قوَل الشاعِر: 

ا ... تراُه يف يِد املُتواليينا تَ َغنَّ   ينا بذكِر هللِا عمَّ
 

 َأما مسعَت قوَل الشاعِر:
 والغانياُت طاَل ما َغنينا 

 قاَل: بَلى، فهذا ِمن ذاَك. 
 
 [ مرسلُ أيوبَ بنِ أبي متيمةَ السختيانيِّ 621]   

، أنَّ امرأَة اثبِت بِن قيٍس جاَءت النيبَّ صلى هللا -  6801  عليه وسلم فقالْت: ال َأان وال اثبت، قاَل: عن أيوَب السختيايّنِ
 »َُتَتلعنَي ِمنه حَبديقِتِك؟« قالْت: نَعم وأزيُدُه، قاَل: »أمَّا الزايدُة فال«. 

 ( 6498وصله البخاري عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه دون قوله: أما الزيادة فال انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
 
 [ مرسلُ بُريدِ بنِ أبي مريمَ السَّلويلِّ 622]   

، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َدعا ألبيه َأن يباَرَك له يف ولِدِه. يَعين فولَد له مثان -  6802 لويلِّ نَي عن بُريِد بِن أب مرمَي السَّ
 ذَكرًا.

 ريد بن أبي مريم عن أبيه موصواًل. وأخرجه ابن عساكر عن ب ]اإلسناد ضعيف لحال حبان بن يسار[.# اإليماء: 
 

 [ مرسلُ بشرِ بنِ احلارثِ احلايف 623] 
 عن بشٍر قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ما َأَصرَّ من استغَفَر«.  -  6803

 ويقاَل: ال كبريَة مع استغفاٍر. 
 
 [ مرسلُ بشريٍ والدِ معنٍ 625] 

عن معِن بِن بشرٍي، عن أبيه، أنَّ سعَد بَن ُعبادَة أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم بَصحفٍة أو َجفنٍة مَملوءٍة خُمّاً،   -  6805
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  فقاَل: »اي أاب اثبٍت ما هذا؟« فقاَل: َوالذي بعَثَك ابحلقِّ لقد حَنرُت أو َذحبُت َأربعنَي ذاَت كبٍد، فَأحببُت َأن ُأشبَعَك ِمن
، قالَ   : فَأكَل وَدعا له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم خبرٍي. املخِّ

ثت هبذا احلديِث، فَقسمَت قسماً ِمن ماهِلا على ولِد سعِد بِن ُعبادَة   قاَل إبراهيُم بُن حبيٍب: فسمعُت أنَّ اخلَيزراَن ُحدِّ
   وقالْت: ُأكافُئ ]به[ ولَد سعٍد عن فعِلِه برسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم.

 [. إسناده ضعيف جداً ] ء:# اإليما
 
 [ مرسلُ بقيةَ بنِ الوليدِ 626]   

عن بقيَة بِن الوليِد قاَل: َدعاين إبراهيُم بُن َأدهَم إىل طعاِمِه، فأَتيُت فجلسُت، وَوضَع رجَله الُيسرى حتَت إليِتِه   -  6806
ونصَب رجَله الُيمىن ووضَع يَده عليها، فقاَل يل: أتعرُف هذه اجلِلسَة؟ قلُت نَعم، هذه ِجلسُة رسوِل هللِا صلى هللا عليه  

 َة العبيِد.وسلم، كاَن ُيلُس ِجلس
 
 [ مرسلُ بكرِ بنِ عبد اهلل املُزنيِّ 627]   

، أنَّ النيبَّ رَأى رجاًل وهو قائٌم يف الشمِس فقاَل: »ما شأُن هذا؟« َفقالوا: إنَّه نذَر َأن  -  6807 عن بكِر بِن عبد هللا املُزيّنِ
 وليقعْد وليذُكر ربَّه ولُيتمَّ صياَمُه«.يقوَم يوَمُه يف الشمِس ويصوَمُه وال يتكلََّم، فقاَل: »ُمروُه فلَيستِظلَّ 

 
 عن بكِر بِن عبد هللا املُزيّنِ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إيّنِ أَلمزُح وال َأقوُل إال حقًا«.  -  6809

 . لكن الحديث صحيح بشواهده[. .إسناده ضعيف .] # اإليماء:
 
 [ مرسلُ بكرِ بنِ أبي الفراتِ 628]   

ِن هللاُ َخْلَق رجٍل وُخُلَقه فَتطَعَمه   -  6810 عن بكِر بِن أب الفراِت قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما حسَّ
 . الناُر«

 (.438/ 9وانظر الضعيفة )  ]الحديث ضعيف وفيه نكارة[.# اإليماء: 
 
 [ مرسلُ هبلولٍ 629]   

عن هبلوٍل أنَّه مرَّ يف السوِق وهو أيكُل، فاستقبَ َله بعُض َأصحابِنا فقاَل له: اي هبلوُل، أتكُل يف السوِق؟ فقاَل:   -  6811
 ي.قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َمطُل الغينِّ ظلٌم«. وَأان حَلقين اجلوُع يف السوِق ويف كفِّي رغيٌف، فكرهُت َأن َأمُطَل نَفس 
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 بريِ بنِ نُفريٍ [ مرسلُ جُ 630] 
عن عبد الرمحن بِن ُجبرِي بِن نُفرٍي، عن أبيه، أنَّ أاب ُجبرٍي الكنديَّ قدَم على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فعلََّمه  -  6812

 . الُوضوَء، فبَدَأ بفيِه، فقاَل له رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال تَبدْأ بفيَك، فإنَّ الكافَر يَبدأُ بفيِه«
 (.2820صحح األلباني إسناده في الصحيحة )# اإليماء: 

 
عن ُجبرِي بِن نُفرٍي قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمثُل الذين يَغزوَن ِمن أُميت وأيُخذوَن اجلُْعَل   -  6813

 يتَقوَّوَن به على عدوِّهم، كمثِل أُمِّ موسى تُرضُع ولَدها وأتُخُذ أجَرها«.
 ( 332أخرجه أبوداود في المراسيل ): # اإليماء

 
  عن ُجبرِي بِن نُفرٍي قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ لكلِّ أُمٍة حكيماً، وحكيُم هذه األُمِة أبو  -  6814

رداِء«  .الدَّ
 (. 3193وهو مرسل[. وكذا قال األلباني في الضعيفة ) إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 

 بنِ مسمارٍ   وصاحلِ [ مرسلُ جعفرِ بنِ بُرقانَ  631] 
عن صاحِل بِن مسماٍر وجعفِر بِن برقاَن، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل للحارِث بِن مالٍك: »ما أنَت اي   -  6815

 حارُث بن مالٍك؟« قاَل: مؤمٌن اي رسوَل هللِا، قاَل: »مؤمٌن حقاً؟« قاَل: مؤمٌن حقاً، قاَل: »فإنَّ لكلِّ حقٍّ حقيقًة، فما َحقيقةُ 
، وكأيّنِ أَنظُر إىل أهِل اجلنِة  ذلَك«، قاَل: َعزفُت نَ  نيا، وَأسهرُت لَيلي، وَأظمأُت هَناري، وكأيّنِ أَنظُر إىل عرِش ربِّ فسي عن الدُّ

 يَتزاَوروَن فيها، وكأيّنِ َأمسُع عواَء أهِل الناِر، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »مؤمٌن نوََّر هللاُ قلَبه«. 
 
 [ مرسلُ جعفرِ بنِ عونٍ 632]   

عن جعفِر بِن عوٍن إبسنادِه قاَل: قدَم قادٌم ِمن اليمِن ِمن عنِد عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالم فسأََله رسوُل هللِا   -  6816
موا إ ليه  صلى هللا عليه وسلم عن عليِّ بِن أب طالٍب وسأََله عن اخلرِب، فقاَل: خُنرُب عن عليِّ بِن أب طالٍب أنَّ ثالثَة نفٍر تقدَّ

عيِه، فَأقرَع بيَنهم، فوَقعت القرعُة  وقد  اشرَتَكوا يف ظهِر امرأٍة، فقاَل: أنُتم شركاُء ُمتشاِكسوَن، وقد جاءْت بولٍد فُكلُّهم يدِّ
يِة.   على واحٍد ِمنهم، فأحلََقه به، وَأغرَم اآلَخريَن ثُلثي الدِّ

َم رُسول هللِا صلى هللا عليه وسلم وما أَنكَر ذلَك ِمن فعِل عل  يٍّ عليه السالُم. فتبسَّ
 
 [ مرسلُ جعفرِ بنِ حممدِ بنِ عليِّ بنِ احلسنيِ بن أبي طالبٍ 633] 

عن أب عبد هللا جعفِر بِن حممِد بِن عليِّ بِن احلسنِي بِن أب طالٍب قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »أربٌع  -  6817
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 َمن آَوى اليتيَم، ورحَم الضعيَف، وأَنفَق على َوالديِه، ورفَق مبَملوِكِه«. َمن ُكن فيه َبىن هللاُ عزَّ وجلَّ له بيتاً يف اجلنِة: 
 

عن أب ضمرَة أنِس بِن عياٍض قاَل: قيَل جلعفِر بِن حممٍد: كم تَتأخُر الرُّؤاي؟ فقاَل: رَأى رسوُل هللِا صلى هللا عليه   -  6818
َر بِن  ذي اجلَوشِن قاتَل احلسنِي عليه السالُم ذلَك، وكاَن أبرَص، وكاَن أتويُل الرُّؤاي وسلم كأنَّ كلباً أَبقَع يَلُغ يف دِمِه، فكاَن َشَِ

 بعَد ِستنَي سنًة. 
 
 [ مرسل جعفرِ بنِ نسطور الرُّوميِّ  634] 

عن جعفِر بِن نسطور قاَل: كنُت مع النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يف حرِب تبوَك آِخَر غزواِت رسوِل هللا صلى هللا   -  6819
ه، قاَل: رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »مدَّ هللاُ يف عمِرَك مدًا«.  عليه  وسلم، فسَقَط ِمنه سوطُُه فرفعُتُه وانولُتُه إايَّ

وميِّّ  (: أحد الكذابين الذين ادعوا الصحبة بعد النبي صلى هللا عليه  551/ 1الحافظ في اإلصابة )عنه قال  # اإليماء: جعفرِّ بنِّ نسطور الرُّ
 . (: اإلسناد إليه ظلمات، والمتون باطلة، وهو دجال أو ال وجود له85/ 1وقال الذهبي في التجريد ) مئتين من السنينوسلم ب

 

( وابإلسناِد: علَّمين رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم هذا الدعاَء كَما علَّمين سورًة ِمن القرآِن: »نَبِّْهين إهلي  97)  -  6820
 للخطِر العظيِم، وآمينِّ ِمن عذاِبَك األليِم«. 

 # باطل. 
 

( وابإلسناِد قاَل: كّنا قياماً بنَي َيدي رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو َيسأُل فَأشاَر بيِدِه الُيمىن مث  98)  -  6821
الُيسرى، قلُنا: اي رسوَل هللِا، ما نَرى أحدًا، إىل َمن ُتشرُي؟ فقاَل: رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كاَن جربيُل وميكائيُل  

 ىل جربيَل، فقاَل: إىل ميكائيَل فإنَّه أكرُب ِمين«.بنَي َيدي فأشرُت إ
 # باطل. 

 
( وبه قاَل: كّنا بنَي يَدي رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو أيُكُل الطعاَم فسَقَط ِمن مائدتِِه شيٌء فرفَع  99)  -  6822

رُفَع عنه اجلنوُن واجلذاُم والربُص واحلمُق،   وَأَكَل، فقاَل صلى هللا عليه وسلم: »َمن أيُكُل ما سقَط ِمن املائدِة أو القصعةِ 
 وعن أوالِدِه تغرُي اللوِن واجلنوُن واجلذاُم«.

 # باطل. 
 

ا َمشى إىل أرِض اجلنِة،  100)  -  6823 ( وبه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َمشى إىل اخلرِي حافياً فكأمنَّ
 ُؤُه، فإن حدَث له يف ذلَك حَدٌث كاَن له أجُر شهيٍد«. َتستغفُر له املالئكُة وُتسبُح له أعضا

 # باطل. 
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( وبه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن أكثَر ِمن االستغفاِر جعَل هللاُ له ِمن كلِّ همٍّ فرجاً،  101)  -  6824

 وِمن كلِّ ضيٍق خَمرجاً، ورزَقُه ِمن حيُث ال ََيتِسُب«. 
 (، وضعف إسناده شعيب. 2234ده من حديث عبد هللا بن عباس )# رواه أحمد في مسن 

 
الروميِّ صاحِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، عن رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم أنَّه   عن جعفِر بِن نسطور -  6825

 قاَل: »طالُب العلِم بنَي اجلُهاِل كاحليِّ بنَي األمواِت«. 
 ( من حديث حسان بن أبي سنان. 3608الجامع )# ضعفه األلباني في ضعيف 

 
 [ مرسلُ جعفرِ بنِ أبي وَحشيةَ أبي بشرٍ 635] 

 عن أب بشٍر، أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ليلُة الَقدِر ليلُة ثالٍث وِعشريَن«. -  6826
 أبي بشر عن نافع عن ابن عمر. ( من طريق 296/ 6وأخرجه ابن عدي )  صحيح، وإسناد المصنف ضعيف[.]  # اإليماء:

 
 [ مرسلُ احلارثِ بنِ عُبيدٍ 636]   

 . عن احلارِث بِن عبيٍد رفَعه قاَل: »إنَّ لكلِّ صائٍم دعوًة، فْليُقْل عنَد أوِل لُقمٍة: اي واسَع املَغفرِة اغِفْر يل« -  6827
 . ]إسناده شديد الضعف، والحديث معضل أيضًا[ 

 
 تٍ [ مرسلُ حبيبِ بنِ أبي ثاب 637] 

[، قاَل: َأخرَب عائشَة أنَّ َأابها  3عن حبيِب بِن أب اثبٍت: }َوِإْذ َأَسرَّ النَّيبُّ ِإىَل بَ ْعِض َأْزَواِجِه َحِديثًا{ ]التحرمي:   -  6828
 . اخلليفَة ِمن بعِدِه، وأنَّ أاب حفصَة اخلليفَة ِمن بعِد أَبيها

 هذا حديث منكر مع انقطاعه[. ] # اإليماء:
 
 [ مرسلُ حبيبٍ مَوىل عروةَ 638]   

عن حبيٍب َموىل عروَة قاَل: ملَّا ماَتْت خدُيُة حزَن عليها رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُحزانً شديدًا، فبعَث هللاُ   -  6829
 ِمن خدُيَة«، مث ردَّها،  جربيَل فَأاتُه بعائشَة يف َمهٍد، فقاَل: »اي رسوَل هللِا، هذه َتذهُب ببعِض ُحزِنَك، وإنَّ يف هذه َخَلفاً 

فكاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم خيتلُف إىل بيِت أب بكٍر ويقوُل: »اي أُمَّ ُروماَن، اسَتوصي بعائشَة خريًا واحَفظيين  
 فيها«، فكاَن لعائشَة بذلَك منزلٌة عنَد َأهِلها ال َيشعروَن ِبمِر هللِا فيها. 

ه وسلم يوماً يف بعِض ما كاَن أْيتيهم، وكاَن الخُيِطُئه يوٌم واحٌد َأن أييَت إىل بيٍت أب بكٍر منُذ  فَأاتهم رسوُل هللِا صلى هللا علي 
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تولُع  َأسلَم إىل َأن هاَجَر، فيجُد عائشَة ُمتسرتًة بباِب داِر أب بكٍر تَبكي بكاًء حزيناً، فسَأهَلا فشكْت إليه أُمَّها، وذكرْت أهنا
هللِا صلى هللا عليه وسلم، ودخَل على أُمِّ َروماَن فقاَل: »اي أُمَّ روماَن، َأمل ُأوصيِك بعائشَة َأن حَتَفظيين  فَدمعْت َعينا رسوِل  هبا،

ديَق َعنا فَأغضبَ ْته َعلينا، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »وِإن فعَلتْ  ا بلَّغت الصِّ «،  فيها!« فقالْت: اي رسوَل هللِا، إهنَّ
نَة الرابعَة ِمن النبوِة يف أوهِلا : القالْت أُمُّ ُرومانَ   . َجَرَم ال ُسْؤهُتا أبدًا. وكانْت عائشُة ُولدَت السَّ

 حبيب مولى عروة قال الحافظ: مقبول، والرواي عنه عبد الواحد بن ميمون قال البخاري: منكر الحديث.# اإليماء: 
 

 [ مرسلُ حجاجِ بنِ أَرطاةَ 639] 
 عن حجاِج بِن أرطاَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن كاَن حُمتِجماً ِمن أُميت فلَيحتِجْم يوَم السبِت«.  -  6830

 

 [ مرسلُ حَريزِ بنِ عثمانَ الرَّحَبِّ 640]   
، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم َدعا ملعاويَة فقاَل: -  6831 »اللهمَّ علِّْمه الكتاَب   عن َحريِز بِن عثماَن الرََّحيبِّ

 واحلساَب، وِقِه العذاَب«. 
 

 . (: هذا إسناد شامي مرسل صحيح693/ 7قال األلباني في الصحيحة )# اإليماء: 
 
 [ مرسلُ حزامِ بنِ خالدٍ 641]   

عن هشاِم بِن حزاِم بِن خالٍد، عن أبيه قاَل: ملَّا قدَم رَكُب ُخزاعَة على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم َيستنِفرونَه   -  6832
يلي بنِ  عبِد مناَة بِن  قَالوا: اي رسوَل هللِا، إنَّ أنَس بَن زُنَيِم بِن َعمرو بِن عبد هللا بِن جابِر بِن حمميَة بِن عبِد بِن عديِّ بِن الدِّ

ا كاَن يوُم الفتِح أسَلَم وأَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم  ك نانَة قد هجاَك، فهَدَر رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َدَمه، فلمَّ
يلي فقاَل: أنَت َأوىل الناِس ابلَعفِو، وُحْرَمُتنا ِمنَك ما قد علمتَ  نؤِذَك يف ، مل يعتذُر إليه مما بَلَغه عنه، فقاَم نوفُل بُن معاويَة الدِّ

 اجلاهليِة ومل نغاِدْر بَك يف اإلسالِم، فَعفا عنه النيبُّ صلى هللا عليه وسلم، قاَل نوفٌل: ِفداَك َأب وأُمي.
 . وأنُس بُن زُنَيٍم هو أخو ساريَة بِن زُنيٍم الذي قاَل له عمر رضي هللاُ عنه: اي ساريُة اجلبلَ 

 [. إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:
 

 مرسلُ حسانِ بنِ عطيةَ [  642] 
عن حساِن بن عطيَة، أنَّ رجاًل ِمن َأسلَم قاَل: اي رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، هذا رمضاُن قد حضَر وَأان   -  6833

 ُأريُد سفرًا، أفَأصوُم أو أُفطُر؟ قاَل: »ِإْن ِشئْت فُصْم، وِإْن ِشئَت فَأفِطْر«.
 يح من أوجه أخرى[.إسناده مرسل، لكن الحديث صح] # اإليماء:
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عن حساَن بِن عطيَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل يف سفرِِه حنَي هاَجَر: »احلمُد هلِل الذي خَلَقين ومل   -  6834

نيا، وبواِئِق الدهِر، وُمصيباِت الَّليايل واألايِم، واكِفين شرَّ   ما يعمُل الظاملوَن يف  أُك شيئاً َمذكورًا، اللهمَّ َأعينِّ على َأهاويِل الدُّ
حلنَي  األرِض، اللهمَّ يف َسفري فاصَحْبين، ويف َأهلي فاخُلْفين، وفيما َرزقَتين فباِرْك يل، ولَك يف نَفسي فذلِّلين، ويف َأعنِي الصَّا

» ْمين، ويف ُخُلقي فقوِّمين، وإليَك ربِّ فحبِّبين، إىل َمن َتِكُلين، رب املُستضعفنَي وأنَت ربِّ  .فعظِّ
 

نَة كما يُنزُل عليه   -  6835 عن حساَن بِن عطيَة قاَل: كاَن جربيُل عليه السالُم يُنزُل على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم السُّ
ها كما يُعلُِّمه القرآنَ   .القرآَن، يُعلُِّمه إايَّ

 إسناده صحيح[. ] # اإليماء:
 

رَت، عن حساِن بِن عطيَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وس -  6836 مَت وما َأخَّ لم: »غفَر هللاُ لَك اي عثماُن ما قدَّ
 . هو كائٌن إىل يوِم القيامِة« وما كاَن وما َأسررَت وما َأعلنَت، وما َأخفيَت وما أَبديَت، وما

 ، ألن مدار اإلسناد على محمد بن القاسم وهو متروك[.إسناده ضعيف جداً ] # اإليماء:

 احلسنِ البصريِّ [ مرسلُ احلسنِ بنِ أبي  643] 
عن احلسِن: أنَّ رجاًل فقَد انقًة له فادَّعاها على رجٍل، فأَتى به النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: إنَّ هذا َأخَذ   -  6837

 له النيبُّ صلى  انَقيت، فقاَل: ال وهللِا الذي ال إلَه إال هو ما َأخذهُتا، قاَل: »قد َأخذهَتا، رُدَّها عليِه«، فردَّها عليِه، قاَل: فقالَ 
 هللا عليه وسلم: »قد غَفَر هللاُ لَك إبخالِصَك«. 

 ( 3064للحديث شواهد انظرها في الصحيحة )# اإليماء: 
 

ماحُة« عن احلسِن قاَل: ُسئَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: أيُّ اإلمياِن َأوَثُق؟ قاَل: »الصربُ  -  6838  .والسَّ
 (. 111/ 132ووصله ابن أبي شيبة عن الحسن عن جابر مطواًل، انظر اإلتحاف )  ]السند مرسل ضعيف[.# اإليماء: 

 
عن احلسِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال إمياَن ِلَمن ال أمانَة له، وال ِديَن ِلَمن ال عهَد له،   -  6839

نَة َمن  َوالذي نفُس حممٍد بيِدِه، ال َيستقيُم إمياُن عبٍد حَت َيستقيَم ِلسانُه، وال َيستقيُم ِلسانُه حَت َيستقيَم قلُبه، وال يدخُل اجل
ا رجٍل أصاَب مااًل ِمن غرِي ِحلِّه فإْن أنفقَ خاَف جارُ  ِمنه  ُه بوائَِقُه«، قيَل: اي رسوَل هللِا، ما بوائُِقُه؟ قاَل: »َغْشُمه وظلُمه، وأميُّ

َق به مل يُقبْل، وَفضُله زاُده إىل الناِر، إنَّ هللَا ال يُكفُِّر السيَئ ابلسيِئ، ولكْن يُكفُِّر السي َئ ابلطيِب، إنَّ  ال يباَرُك له، وما تصدَّ
 اخلبيَث ال ميحُق اخلبيَث«. 

 
 . عن احلسِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اسَتنزِهوا ِمن البوِل، فإنَّ عامَة عذاِب القرِب ِمن البوِل« -  6840

 إسناده ضعيف إلرساله، ولعنعنة مبارك بن فضالة[. ] # اإليماء:
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عن احلسِن، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »حتَت كلِّ شعرٍة جنابٌة،   -  6841
عَر وأَنقوا الَبَشَر«.   فبُ لُّوا الشَّ

 (1427ويروى عن الحسن عن أبي هريرة، انظر علل الدارقطني )# اإليماء: 
 

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء{ ]العنكبوت: عن احلسِن قاَل: ملَّا نزلْت هذه اآل -  6842 [ قاَل رسوُل هللِا صلى 45يُة: }ِإنَّ الصَّاَلَة تَ ن ْ
 هللا عليه وسلم: »َمن صلَّى صالًة مل تَنَهُه صالتُُه عن الَفحشاِء واملنكِر مل يَزدْد ِمن هللا ِإال بُعدًا«.

 
هللِا صلى هللا عليه وسلم َأن يُعيَد اآلذاَن حَت طلَع الفجُر،   عن احلسِن، أنَّ بالاًل أذَن الفجَر بليٍل، فأَمَره رسولُ  -  6843

 مث يقوَل: »انَم العبُد، انَم العبُد«.
 زوائده( عن الحسن عن أنس  -  364وصله البزار )# اإليماء: 

 
 

، عن احلسِن، أنَّ أسامَة بَن زيٍد جاَء برسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يُهاديِه وهو مريٌض حَت أَ  -  6844 قعَده يف الصفِّ
 . فصلَّى خلَف أب بكٍر رضي هللاُ عنه يف ثوٍب واحدٍ 

إسناده ضعيف على إرساله. وقد وصله الترمذي وأحمد عن الحسن عن أنس بنحوه دون الصالة خلف أبي بكر، انظر المسند  # اإليماء: 
 (. 340الجامع )

 
 عن احلسِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كفََّن أحدُكم َأخاُه فلُيحسْن كَفَنُه«. -  6845

 (108/  5وروي عن الحسن عن أبي هريرة موصواًل، انظر الكامل البن عدي )# اإليماء: 
 

 عن احلسِن، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُكفَن يف ُحلٍة ِحرَبٍَة.  -  6846
 

 . عن احلسِن قاَل: ملَّا ماَت رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وَجدوا يف ثياِبِه انفجَة مسٍك يُطيُب هبا ثيابَهُ  -  6847
 . مقاتل السمرقندي يروي المناكير أبو# اإليماء:  

 
نوا َأمواَلكم ابلزكاِة، وَداووا َمرضاكم ابلصدقِة   -  6848 عن احلسِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »حصِّ

 واسَتقبلوا أَنواَع البالِء ابلدعاِء«.
 . ( عن الحسن مرسالً 105أخرجه أبوداود في المراسيل )# اإليماء:  
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عن احلسِن، أنَّ رجاًل سأَل النيبَّ صلى هللا عليه وسلم زِماماً ِمن َشعٍر، فقاَل: »ما لَك َأن تسأَلنيِه وَما يل َأن   -  6849

 ُأعطَيَك، تسأُلين زِماماً ِمن الناِر؟«.
 مرسل. #

 
 سلِّْمه لنا، وسلِّْمه  عن احلسِن قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا دخَل شهُر رمضاَن قاَل: »اللهمَّ  -  6850

 . ِمنا«
 ]حديث مرسل رجاله ثقات عدا موسى بن أيوب وهو صدوق، وحميد مدلس وقد عنعن[ # اإليماء:  

 
عن احلسِن قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »أربُع لياٍل يُفرُغ هللاُ تعاىل الرمحَة على عباِدِه إفراغاً: أوُل ليلٍة   -  6851

 .ِمن شهِر رجَب، وليلُة النصِف ِمن شعباَن، وليلُة الفطِر، واأَلضحى«
ختري بن معبد لم أجد له ترجمة، وفي طبقته: البختري بن عبيد حفص بن عمر لم أميزه، وفي طبقته غير واحد من الضعفاء، والب# اإليماء: 

 ضعيف، فلعله تحرف عنه، وهللا أعلم.
 
 

 عن احلسِن، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن ُيصلِّي وهو حمرٌم. -  6852
 مرسل. #

 
َر على ُمعسٍر«، أو قاَل: »َمن أنَظَر ُمعسرًا   -  6853 عن احلسِن، أنَّ نيبَّ هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »رحَم هللاُ َمن َيسَّ

 وحَما عنه«. 
 مرسل. #
 

و ُدعيُت إىل  يردُّ الرجُل هديَة َأخيِه، فإْن وجَد فْليكاِفئُه، والذي نَفسى بيِدِه ل عن احلسِن، أنَّ رسوَل هللِا قاَل: »ال -  6854
 ُكراٍع أَلجبُت، ولو ُأهدَي إيل ُكراٌع لقبلُت«. 

 وروايُة يونَس عِن احلسِن خُمتصرٌة: »لو ُأهديُت يل ذراٌع لقبلُت، ولو ُدعيُت إىل ُكراٍع أَلجبُت«.
 مرسل. #

 
عن احلسِن قاَل: جعَل املُشركوَن لرجٍل َأواقيَّ ذهٍب على َأن يقتَل النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، قاَل: فأَخَذه النيبُّ   -  6855

 صلى هللا عليه وسلم فَصَلَبه على جبٍل ابملدينِة يُقاُل له ذابٌب، فكاَن أوَل َمصلوٍب ُصِلَب يف اإلسالِم.
ينوريِّ خُمتصرٌة: أنَّ  رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم صلَب رجاًل على جبٍل يُقاُل له: رابٌب، وقاَل يل رجٌل ابملدينِة: وروايُة الدِّ

 هو ذو رابٍب. 
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 ( من طريق جرير بن حازم به298أخرجه أبوداود في المراسيل )# اإليماء:  
 

 عن احلسِن قاَل: حرََّم رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم احلُُمَر اأَلهليَة.  -  6856
 مرسل. #
 

6857  - .  عن احلسِن قاَل: ما رُفعْت مائدُة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وَعليها طعاٌم قطُّ
 مرسل. #

 
 عن احلسِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »احلُمرُة ِمن زينِة الشيطاِن«. -  6858

 ويف الروايِة الثانيِة: »الشيطاُن َُيبُّ احلُمرَة«.
 ( 4331(، والضعيفة )446/ 7روي عن الحسن عن رافع بن يزيد الثقفي موصواًل بنحوه، انظر اإلصابة )# اإليماء: 

 
 أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الّرِفُق مُيٌْن«. عن احلسِن،  -  6859

 مرسل. #
 

عن احلسِن، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ليَس للُمسِلَمنِي َأن يتَ َهاَجرا فوَق ثالثِة أايٍم، فِإن هتاَجَرا   -  6860
 فوَق ثالثِة أايٍم فَماات مل ُيَتِمعا يف اجلنِة«. 

 مرسل. #
 

ن يكوَن كَأب َضمضٍم، كاَن إذا خرَج ِمن  عن احلسِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أَيعجُز أحدُكم أَ  -  6861
 منزِلِه قاَل: اللهمَّ إيّنِ قد َتصدقُت بِعْرضي على عباِدَك«. 

 مرسل. #
 

عن احلسِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الغضَب مجرٌة تُوَقُد يف جوِف ابِن آدَم، َأمل َتروا إىل   -  6862
 َأوداِجِه«. مُحرِة َعينيِه وانتفاِخ 

 مرسل. #
 

عن املبارِك بِن َفضالَة قاَل: ُكنا عنَد أمرِي املؤمننَي املنصوِر، فَدعا برجٍل وَدعا ابلسيِف، فَأخرَج املبارُك رأَسه ِمن   -  6863
ا مسَع امل ماِط فقاَل: اي أمرَي املؤمننَي، مسعُت احلسَن يقوُل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: فلمَّ نصوُر يقوُل: قاَل  السِّ

 رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأقبَل عليه بوجِهِه َيسمُع ِمنه، فقاَل:
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 عزَّ  قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن يوُم القيامِة قاَم ُمناٍد ِمن عنِد هللِا يُنادي: لَِيقم الذيَن َأجُرهم على هللاِ 
 وجلَّ، فال يقوُم إال َمن َعفا«. 

 قاَل املنصوُر: خلُّوا سبيَله، مث أقبَل على ُجلسائِِه خيرِبُهم بعظِم ُجرِمِه وما صنَع. ف
 إسناده ضعيف على إرساله. # اإليماء: 

 
 

عن احلسِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »املُستَ بَّاِن ما قَاال فَعلى البادِئ ِمنهما ما مل يَعَتِد   -  6864
 املظلوُم«. 

 مرسل. #
 

، عن احلسِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا َشتَم أحدُكم أخاُه فال َيشُتم َعشريَته وال َأابُه وال أُمه -  6865
 : إنََّك لؤوٌم، إنََّك خبيٌل، إنََّك جلباٌن، إنََّك لكذوٌب، إْن كاَن يعلُم ذلَك ِمنه«. -إْن كاَن يعلُم ذلَك  -ولكْن لِيقْل 

 مرسل. #
 

 عن احلسِن قاَل: قاَل نيبُّ هللِا صلى هللا عليه وسلم: »رحَم هللاُ عبدًا تكلََّم فغِنَم، أو سكَت فَسِلَم«.  -  6866
 (. 855حسنه األلباني بطرقه في الصحيحة ): # اإليماء 

 
 

 عن احلسِن، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يَتمثُل هبذا البيِت: »َكفى ابإلسالِم والشيِب للمرِء انهيًا«.  -  6867
ا قاَل الشاعُر: َكفى ابلشيِب واإلسالِم للمرِء انهياً، فجعَل أبوبكٍر يقوُل:   فقاَل أبوبكِر رضي هللاُ عنه: اي رسوَل هللِا، إمنَّ

لنيبُّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »ابإلسالِم والشيِب«، فقاَل أبوبكٍر رضي هللاُ عنه: َأشهُد أنََّك رسوُل ابلشيِب واإلسالِم، وا
عَر وما يَنبغي لَك.   هللِا، ما علَّمَك هللاُ الشِّ

 : ضعيف.(3085الضعيفة ) # السلسلة
 

، أنَّ رجاًل لقَي النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ف -  6868 قاَل: مرحباً بسيِِّدان وابِن سيِِّدان، فقاَل رسوُل هللِا عن احلسِن البصريِّ
 صلى هللا عليه وسلم: »السيُد هللاُ تبارَك وَتعاىل«. 

 . جسر بن الحسن قال الحافظ: مقبول# اإليماء:  
 

عن احلسِن، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال يَقوَلنَّ أحدُكم ِلمملوِكه: َعبدي وال َأَميت، وال يَقوَلنَّ   -  6869
 جلَّ«. اململوُك: ربِّ وربَّيت، وْليقل املاِلُك: فَتاَي وفَتايت، وْليقل اململوُك: سيِّدي وسيِّديت، كلُّكم عبٌد، والربُّ هللاُ عزَّ و 

 ]إسناده مرسل، ورواته ثقات غير أيوب بن الوليد فلم يذكر فيه جرح وال تعديل[ يماء: # اإل 
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 عن احلسِن قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم َيستشرُي حَت املرأَة، فُتشرُي عليه ابلشيِء فيأُخُذ به.  -  6870

 مرسل. #
 

 عن احلسِن قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن ُكلِّ لعبٍة، حَت السكر كدر.  -  6871
 ]مرسل، وإسناده واه، الفرات متروك[. # اإليماء: 

 
عن احلسِن البصريِّ قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »يقوُل هللاُ تبارَك وَتعاىل للمؤمِن يوَم القيامِة: ما   -  6872

لُت لَك ِمنه ما َقد رأيَت، وادخرُت لَك ما َترجُع إليه َدعوتَ  ين بشيٍء إال استجبُت لَك، وما سأَْلتين شيئاً إال َأعطيُتَك، عجَّ
 َأحوَج ما تكوُن إليِه«. 

 ]إسناده ضعيف[. # اإليماء: 
 

 فقاَل: إنَّ عفريتاً ِمن اجلنِّ  عن احلسِن، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ جربيَل عليه السالُم َأاتين  -  6873
« ]البق ُ اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم{ حَت َُتتَم آيَة الُكرسيِّ  [. 255رة:  يكيُدَك، فإذا َأويَت إىل فراِشَك فُقل: }اَّللَّ

 (.6965]إسناده ضعيف، وهو مرسل[. وأورده األلباني في الضعيفة )# اإليماء: 
 

عن احلسِن يرفَ ُعه إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما نزَل ِمن القرآِن آيٌة إال َوهلا ظهٌر وبطٌن، ولكلِّ حرٍف   -  6874
 حدٌّ، ولكلِّ حدٌّ َمطلٌع«، قاَل: فقلُت: اي أاب سعيٍد ما املطلُع؟ قاَل: قوٌم يعملوَن به. 

 علي بن زيد ضعيف. # اإليماء: 
 

قاَلت اليهوُد: خلَق هللاُ تَباَرَك وَتعاىل السماواِت واألرَض يف ستِة أايٍم واسرتاَح يف اليوِم السابِع،  عن احلسِن قاَل:  -  6875
نَ ُهَما يف  َماَواِت َواأْلَْرَض َوَما بَ ي ْ ٍم َوَما َمسَّ فأنزَل هللاُ تبارَك وَتعاىل على نبيِّه صلى هللا عليه وسلم: }َوَلَقْد َخَلْقَنا السَّ َنا   ِستَِّة َأايَّ

 [. 38ِمْن لُُغوٍب{ ]ق: 
 ]إسناده ضعيف، وهو مرسل[. # اإليماء: 

 

َماِء َواأْلَْرِض ِإنَُّه حَلَقٌّ ِمْثَل َما أَنَُّكْم تَ ْنِطُقوَن{ ]سورة -  6876 الذرايت:   عن احلسِن يف قوِل هللِا عزَّ وجلَّ: }فَ َوَربِّ السَّ
قوه«. [ قاَل: بَلَغين أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه و 23 م عزَّ وجلَّ، مث مل ُيصدِّ  سلم قاَل: »قاَتَل هللاُ تعاىل َأقواماً َأقسَم هلم رهبُّ

 مرسل. #
 

ديُق يف   -  6878 عن احلسِن قاَل: قيَل: اي رسوَل هللِا، َمن يف اجلنِة؟ قاَل: »النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يف اجلنِة، والصِّ
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 اجلنِة، والشهيُد يف اجلنِة، واملَولوُد يف اجلنِة، واملَوؤدُة يف اجلنِة«.
 ( عن الحسن، عن األسود بن سريع 838وصله الطبراني )# اإليماء: 

 
احلسِن قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ما التقْت ِفئتاَن قطُّ إال وَكفُّ هللِا بيَنهما، فإذا َأراَد َأن يهزَِم  عن  -  6879

 ِإحدى الطائِفتنِي أماَل كفَّه َعليها«.
 مرسل. #

 
، عن حذيفَة بِن اليماِن، أنَّه تزوَّجَ  عن احلسِن بِن أب احلسِن، عن معبدٍ  -  6880  جَموسيًة. اجلُهينِّ

يهم  قاَل: فكاَن احلسُن يقوُل: َقد َوَضَع رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم اجلزيَة ابلَبحريِن، وال َتقُع اجلزيُة على قوٍم إال جاَز ف
 النكاُح.

 عمرو بن عبيد متروك. # اإليماء: 
 

عن احلسِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لئْن ِعشُت ِإن شاَء هللاُ أُلخرَِجنَّ اليهوَد والنَّصارى ِمن   -  6881
 جزيرِة العرِب، حَت ال يَبقى فيها إال مسلٌم«. 

 مرسل. #
 

ا تَ َراَءِت اْلِفئَ َتاِن َنَكَص َعَلى َعِقبَ ْيِه{  -  6882  عن احلسِن يف قوِلِه: }فَ َلمَّ
 [، قاَل: قاَل احلسُن: رَأى جربيَل عليه السالُم ُمعتِجرًا بردائِِه يقوُد الفرَس بنَي َيدي أصحاِب احلرِب. 48]األنفال: 

 مرسل. #
 

عن احلسِن، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اإلمارُة ندامٌة، وهي يوَم القيامِة ِخزٌي وندامٌة، إال َمن أَخَذها   -  6883
 دَّى الذي َعليه ِمنها ]وأىنَّ ذلَك[«. حبقِّها وأَ 

وحديث أبي ذر في الصحيح من وجه آخر عن أبي ذر، انظر   ( من طريق الحسن عن أبي ذر259نعيم قبل ذلك )ص  وصله أبو# اإليماء: 
 ( 12346المسند الجامع )

 
عن احلسِن قاَل: استعَمَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم رجاًل، فقاَل: اي رسوَل هللِا ِخْر يل، فقاَل رسوُل هللِا   -  6884

 صلى هللا عليه وسلم: »اجلْس«.
 مرسل. #

 
فقد َخَلَع رِْبَق اإلمياِن ِمن   عن احلسِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن فارَق اجلماعَة قيَد شربٍ  -  6885
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 ُعنِقِه«.
 ، يربُط ابلُعرى. مث وصَف لنا محاٌد الّرِْبَق أربعَة أواتٍد يُديُر عليها فتل، مث ُُياُء ابلغنِم فتوبُق يف الّرِْبِق يف ُقروهِنا أو يف َأعناِقها

 
هللا عليه وسلم قاَل: »هذا نبيِّي، هذا ِخرييت ِمن   عن احلسِن أنَّه قاَل: ملا بعَث هللاُ عزَّ وجلَّ نبيَّه حممدًا صلى -  6886

 َخْلقي، فتَأسوا به ُخذوا يف سِنِنه وسبيِلِه«. 
ابألرِض، وأيُكُل َِبب وأُمي، مل تُغلْق دونَه األبواُب، ومل تُقم دونَه احلََجبُة، ومل يُغَد عليه ابجلِفاِن، ومل يُ َرْح عليه هِبا، وكاَن ُيلُس 

 ويلبُس الغليَظ، ويركُب احلماَر، ويُرِدُف خلَفه، رؤوفاً رحيماً، سهاًل مسحاً صلى هللا عليه وسلم. الطعاَم ابألرِض، 
 

عن احلسِن قاَل: ملَّا زوََّج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ابنَتُه الثانيَة عثماَن، قَالوا: اي رسوَل هللِا، أكلُّ هذا   -  6887
  َأَمَران هللُا«. لعثماَن؟ قاَل: »إانَّ نضُعهنَّ حيثُ 

 . بشر بن حالل لم يوثقه غير ابن حبان# اإليماء: 
 

عن احلسِن قاَل: ملَّا قدَم أابُن بُن سعيِد بِن العاِص على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »اي أابُن، كيَف  -  6888
َر وقد أعَذَق، وتركُت الثماَر وقد حاَص، قاَل:  وَتركُت اإلذخَ  -يَعين املطرَ -تركَت أهَل مكَة؟« قاَل: تركُتهم وقد ِجيدوا 

 فاغَرورَقْت َعينا النيبِّ صلى هللا عليه وسلم وقاَل: »َأان أفَصُحكم، مث َأابُن بَعدي«. 
 [ أي ُمكِّنا. 10قاَل احلسُن: فكاَن أابُن يقرأُ هذا احلرَف: }َوقَاُلوا أَِإَذا َضَلْلَنا يف اأْلَْرِض{ ]السجدة: 

 ]إسناده ضعيف[. # اإليماء: 
 

 عن احلسِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »رأيُت محزَة تغِسُله املالئكُة«. -  6889
 : ضعيف.(1993الضعيفة ) # السلسلة

 
عن احلسِن، أنَّ الزبرَي رضي هللاُ عنه دَخَل على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم وهو َيشتكي، فقاَل: كيَف أنَت جَعَلين  -  6890

 هللاُ فداَك؟ فرَفَع رأَسه فقاَل: »إنَّ فيَك ألعزاء بيتَك بعد«. 
 ]ضعيف جدًا بهذا اإلسناد[.# اإليماء: 

 
نيبِّ صلى هللا عليه وسلم، وكانْت أُمُّ حبيبَة بنُت أب سفياَن إىل جنِب النيبِّ  عن احلسِن قاَل: دخَل معاويُة على ال -  6891

»ارجْع ارجْع«، قاَل: فرَجَع معاويُة فقعَد   صلى هللا عليه وسلم، فكأنَّه اسَتحيا فرَجَع، فقاَل له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: 
 رجو َأن أكوَن َأان وأنَت وهذِه يف اجلنِة سواء نُديُر الكأَس بيَننا«. مَعهم، فقاَل له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إيّنِ ألَ 

 ]إسناد الحديث مرسل ومبارك مدلس وقد عنعن[ # اإليماء: 
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: مل يوجْد لعليٍّ كتاٌب إال القرآَن، إال صحيفًة يف ِقربٍة فيها: »إنَّ لكلٍّ نيبٍّ َحَرماً، وإنَّ   -  6892 عن احلسِن أنَّه قاَل لعليٍّ

أو  مي املدينة، َحرَّمُتها كما حرََّم إبراهيُم مكَة، ال َُيمُل فيها سالٌح لقتاٍل، َمن َأحدَث حداثً فَعلى نفِسِه، َمن أحدَث حداثً َحرَ 
  أُ آَوى حُمِداثً فعليِه لعنُة هللِا واملالئكِة والناِس أمجعنَي، ال يُقبُل ِمنه صرٌف وال عدٌل، املؤمنوَن يٌد على َمن ِسواهم، تكافَ 

 دماُؤهم وَيسعى بذمَِّتهم َأْدانُهم، ال يُقتُل مؤمٌن بكافٍر، وال ذو َعهٍد يف عهِدِه«. 
 .]الحسن لم يسمع من علي[# اإليماء:  

 
عن احلسِن قاَل: خرَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم على أصحاِبِه ذاَت يوٍم فقاَل: »هل ِمنكم َمن يريُد َأن   -  6893

ه بصريًا؟ أال يُؤتَيه هللاُ عزَّ وجلَّ علماً بغرِي تعلٍُّم؟ وُهدى بغرِي هدايٍة؟ هل ِمنكم ِمن أحٍد يريُد َأن يُذِهَب هللاُ عنه الَعمى وُيعلَ 
نيا فطاَل أَمُله فيها َأعمى هللاُ عزَّ وجلَّ قلَبه على قدِر ذلَك، وَمنإنِّه َمن  نيا وقُصَر أَمُله فيها َأعطاه   رغَب يف الدُّ زهَد يف الدُّ

إال  ىن هللاُ علماً بغرِي تعلٍم وُهدى بغرِي هدايٍة، أال إنَّه سيكوُن بعدَكم قوٌم ال َيستقيُم هلم امللُك إال ابلقتِل والتجرِب، وال الغِ 
يِن واتباِع اهلَوى، أال فَمن أدرَك ذلَك الزماَن ِمنكم فصرٌب للفقِر وهو ي قدُر  ابلفخِر والبخِل، وال احملبُة إال ابالستخراِج يف الدِّ

هللاُ  على الِغىن، وصرٌب للذلِّ وهو يقدُر على العزِّ، وصرٌب للُبغضِة وهو يقُدر على احملبِة، ال يريُد بذلَك إال وجَه هللِا أعطاُه 
يقًا«.   ثواَب مخسنَي ِصدِّ

 (. وإسناده ضعيف على إرساله. 135/ 8، 312/ 6نعيم في الحلية ) أخرجه أبو# اإليماء:  
 

عن احلسِن، أنَّ نيبَّ هللِا صلى هللا عليه وسلم خرَج على أهِل الصُّفِة يوماً فَرآهم حباٍل شديدٍة، قاَل: وَكانوا إذا   -  6894
سلمنَي فينطلُق الرجُل ابلرجِل، وينطلُق الرجُل ابلرَّجلنِي، وينطلُق الرجُل ابلثالثِة، وما بَقَي ِمنهم  َأمسوا َعَرَضهم على امل 

يوماً:  أدخَلَهم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بيَته فأطَعَمهم ما كاَن عنَده، مث يكوُن مْأواهم وَمقيُلهم ُصفََّة املسجِد، فقاَل هلم 
يوَم َتغدوَن يف ُحلٍة وَتروحوَن يف ُأخرى، وَتغدوا عليكم الَقصعُة وَتروُح ُأخرى، وتَتِخذوَن بيوَتكم كما يتخُذ  »أنُتم اليوَم خرٌي أم 

هللا عليه وسلم:  البيُت الَعتيُق؟« َفقالوا: اي رسوَل هللِا، إانَّ اليوَم خرٌي، وإانَّ لَنراان يوَمئٍذ خرياً ِمن اليوِم، فقاَل رسوُل هللِا صلى 
 والذي نفُس حممٍد بيِدِه، ألنُتم اليوَم خرٌي«. »َكال 

 ]إسناده للحسن صحيح بيد أنه مرسل[ # اإليماء: 
 

نيا سجُن املؤمِن وَجنُة الكافِر«.  -  6895  عن احلسِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »الدُّ
 قاَل احلسُن: وهللِا إْن َأصبَح فيها مؤمٌن إال حزيناً، وذكَر احلديَث.

 . (331/ 4روي عن الحسن عن أنس موصواًل، أخرجه ابن عدي )# اإليماء:  
 

رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قاَل رُّبكم: َأان عنَد ظنِّ َعبدي ب، وَأان َمعه إذا َدعاين،   عن احلسِن قاَل: قالَ  -  6896
 فَأحِسنوا أيُّها الناُس الظنوَن بربِّكم«.
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العمَل، َأما  قاَل احلسُن: َأجْل وهللِا، وما َأحسَن عبٌد الظنَّ ابهلِل عزَّ وجلَّ إال َأحسَن العمَل، وما أساَء عبٌد الظنَّ إال أساَء 
ُتْم ِبَربُِّكْم َأْرَداُكْم فََأْصَبْحُتْم ِمَن اخْلَاِسرِينَ   [. 23{ ]فصلت: مسعُتم هللَا َتعاىل يقوُل: }َوَذِلُكْم ظَنُُّكُم الَِّذي ظَنَ ن ْ

 داود بن المحبر متروك. # اإليماء: 
 

يِن يوَم القيامِة«،  عن احلسِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ويٌل ألصح -  6897 ِن الدِّ اِب الصوِف ِمن دايَّ
 القوَل وَيرتكوَن العمَل«.  قيَل: وَمن هم اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »الذَين يُظِهرونَ 

 ]عباد بن كثير هو الثقفي البصري ساكن مكة وهو متروك الحديث[. # اإليماء:  
 

عن احلسِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن تزَّيَن ابلصوِف عنَد الناِس تباَعَد عنَد هللِا وهو يف   -  6898
 الناِر«. 

 مرسل. #
 

 وإبسناِدِه: »َمن لبَس الصوَف ِلغرِي هللِا مل يزْل يف لَعنِة هللِا وسخِطِه حَت يضَع ذلَك اللباَس عنه«.  -  6899
 مرسل. #

 
 وإبسناِدِه، عن احلسِن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال يدُخُل َملكوَت السمواِت َمن مأَل بطَنُه«. -  6900

 مرسل. #
 

 عن احلسِن قاَل: قاَل نيبُّ هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل: أاَن يف اجلنِة، فهو يف الناِر«.  -  6901
 .]حديث مرسل إسناده صحيح[# اإليماء: 

 
ا -  6902 قاَم ِمن عنِدِه قاَل: »هذا يُبعُث   عن احلسِن قاَل: جاَء مسيلمُة الكذاُب إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فلمَّ

 َهلكًة لقوِمِه«. 
 ]هذا مرسل إسناده ضعيف[. # اإليماء: 

 
 عن احلسِن البصريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فذَكَر حنَوه.  -  6903

احلديِث الذي قبَله: »إنَّكم يف زماٍن َمن َترَك فيه ُعشَر ما أُمَر به هلَك، وسيْأيت زماٌن َمن َعمَل فيه بُعشِر ما أُِمَر به  ولفُظ 
 جَنا«.

 (.684ليث بن أبي سليم ضعيف. وانظر الضعيفة )# اإليماء: 
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 [ مرسلُ احلسنِ بنِ حسنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ 644] 

أب سهٍل، أنَّه رَأى قرَب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فالتزَمُه ومسَح، قاَل: فحَصَبين حسُن بُن حسِن  عن سهيِل بنِ  -  6904
 بِن عليِّ بِن أب طالٍب فقاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال تَتِخذوا بَييت عيدًا، وال تَتِخذوا بيوَتكم مقاِبَر«. 

 ... سهيل بن أب سهل  ثنا علي: حدثنا إمساعيل: حدثنا( حد436حديث علي بن حجر السعدي )
 ]الحديث مرسل وإسناده ضعيف لحال سهيل[. # اإليماء:  

 
 [ مرسلُ احلسنِ بنِ حيِّ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ 645] 

ًة بنَت ِإحدى وعشريَن سنًة، قاَل: وأقلُّ أوقاِت احلمِل تسُع ِسننَي، وهو أوُل  -  6905 عن احلسِن بِن حيٍّ قاَل: رأيُت َجدَّ
 أوقاِت الوطِء، ودخَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بعائشَة رضي هللاُ عنها وهي بنُت تسِع ِسننَي. 

 
 
 أبي طالبٍ [ مرسلُ احلسنِ بنِ حممدِ بنِ عليِّ بنِ  646] 

 عن احلسِن بِن حممٍد قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ال يُبيُِّت ماالً وال يُقيُله. -  6906
 (.4242أورده األلباني في الضعيفة )# اإليماء:  

 
 [ مرسلُ احلسنِ بنِ مسلمٍ املكيِّ 647] 

عليه وسلم عمَر على الصدقِة، فأَتى على العباِس   عن احلسِن بِن مسلٍم املكيِّ قاَل: بعَث رسوُل هللِا صلى هللا -  6907
َمُه العباُس وكاَن بيَنهما كالٌم، قاَل: فانطلَق عمُر إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فَشكا ال عباَس، فسأَلُه صدقَة ماِلِه، فتَجهَّ

ْلنا صدقَة العباِس عاَم  فقاَل له رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأما علمَت اي عمُر أنَّ َعمَّ الرجلِ  ُو أَبيِه، إانَّ ُكنا تعجَّ  ِصن ْ
 أوَل«.

 (351اختلف فيه على الحكم، انظر علل الدارقطني ) # اإليماء: 
 
 [ مرسلُ حفصِ بنِ ميسرةَ أبي عمرَ الصنعانيِّ 649] 

عن أب عمَر الصنعايّنِ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َُيشُر الناُس يوَم القيامِة ُحفاًة ُعراًة ُغراًل،   -  6909
ديقوَن؟ فيخرُج قوٌم ِمن الناٍس ُحفاًة عُ  راًة  فَبينا هم كذلَك إْذ خرَج ُمناٍد فَنادى ِمن حتِت العرِش فيقوُل: أيَن النَّبيوَن والصِّ

، قد أجلَمهم الرشُح، فَينتهوَن إىل العرِش، فُتوضُع هلم كَراسي حتَت العرِش، فُيكسوَن ِمن سندِس اجلنِة وإسَتربِقها، مث  جَمهودينَ 
ِش، يُنادي املُنادي أيضاً: أيَن الشهداُء والصاحلوَن؟ فَيخرُج قوٌم ِمن الناِس ُحفاًة ُعراًة، قد أجلَمهم الرشُح، فَينتهوَن إىل العر 



722 

 

م الَكراسي، مث يُكسوَن ِمن كسوِة اجلنِة مث يُنادي ُمناٍد: أيَن املطهروَن ِمن املؤمننَي؟ فَيخرُج قوٌم ِمن الناِس ُحفاًة  فُتوضُع هل
 ُعراًة، جَمهوديَن قد أجلَمهم الرشُح، فُتوضُع هلم الزَّرابُّ، ويُكسوَن ِمن كسوِة اجلنِة. 

هَبم   قاَل: فَبينا هم كذلَك إذ قوٌم ِمن الناِس ُتوقدُ  ُفروُجهم انرًا، فُيقاُل: هؤالِء الزُّانُة جاؤوكم ُتوقُد فروُجهم انرًا، إْن شاَء عذَّ
 وإْن شاَء غفَر هلم«.

 . ، فيه حماد بن عمرو النصيبي[حديث موضوع]# اإليماء: 
 
 [ مرسلُ احلكمِ بنِ عُتيبةَ 650]   

َأوصى به النيبُّ صلى هللا عليه وسلم معاذًا: »اتِق هللَا  عن شعبَة قاَل: قلُت للحكِم: أوِصين، قاَل: ُأوصيَك مبا  -  6910
 حيُث ما كنَت، وخاِلَق الناَس خبُلٍق حسٍن، وأَتِبع السيئَة احلسنَة متُحها«. 

 
 [ مرسلُ محرانَ بنِ أَعنيَ 651] 

[، فُغشَي  12عن محراَن بِن َأعنَي قاَل: قرَأ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: }ِإنَّ َلَديْ َنا أَْنَكااًل َوَجِحيًما{ ]املزمل:   -  6911
 عليه. 

 مرسل ضعيف. # 
 
 [ مرسلُ محيدِ بنِ عبد الرمحن 652]   

سوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِجداٌل عن محيِد بِن عبد الرمحن أو عن أب سلمَة بِن عبد الرمحن أنَّه قاَل: قاَل ر  -  6912
 يف القرآِن كفٌر«.

وحديث أبي سلمة عند أبي داود وأحمد موصواًل عن أبي   (317/ 9قطني ) ر اختلف فيه على سعد بن إبراهيم، وانظر علل الدا# اإليماء: 
 ( 14461هريرة، انظر المسند الجامع )

 

 [ مرسلُ محيدٍ املقرئِ 653]   
 عن محيٍد املقرِئ عن النيبِّ حنَوه.  -  6913

ِكالمُها يف الناِر: قوٌم يقولوَن    ولفُظ احلديِث الذي قبَله: عن حذيفَة، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ِصنفاِن ِمن أُميت 
ا اإلمياُن كالٌم وِإْن َزان وِإْن سَرَق وقَتَل، وآخروَن يَقولوَن: َأوَّلينا كانوا ُضالاًل  ا إمنَّ يقولوَن مخُس صلواٍت يف كلِّ يوٍم وليلٍة، وإمنَّ

 مها صالاتِن«. 
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 [ مرسلُ خالدِ بنِ بابٍ الربعيِّ 654]   
أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إيّنِ أَلعرُف قوماً َيضربوَن صدورَهم ضرابً  -يعين الربعيَّ  -عن خالٍد  -  6914

ازوَن اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »الذيَن  يسمُعُه أهُل الناِر«، قيَل: َمن هم اي ن ازوَن«، قيَل: َمن اهلمَّ ازوَن اللمَّ يبَّ هللِا؟ قاَل: »هم اهلمَّ
 يَلتمسوَن َعوراِت املسلمنَي، ويكشفوَن ُستورَهم، ويُفشوَن عليهم ِمن الفواِحِش ما ليَس فيهم«.

ُب يف آذاهِنم مبسامرَي ِمن انٍر، ُتضرُب ِمن جانٍب وُترُج ِمن  قاَل: وقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إيّنِ أَلعرُف قوماً يضر 
اجلانِب اآلَخِر«، قيَل: َمن هم اي نيبَّ هللِا؟ قاَل: »هم الذيَن َيسمعوَن إىل ما ال َيلُّ هَلم على أبواِب املسلمنَي يَلتمسوَن  

 َعيَبهم«.
 ن معين.بن باب الربعي ضعفه اب أبو بكر الهذلي متروك. وخالد# اإليماء: 

 
 [ مرسلُ خالدِ بنِ حممدٍ الثقفيِّ 655] 

، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم مرَّ برجٍل قد َخلَط طعاماً رديئاً بطعاٍم طيٍب، فقاَل  -  6915 عن خالِد بِن حممٍد الثقفيِّ
َل له رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:  له: »ما محَلَك على َأن ُتُلَط هذا القمَح الرديَء ابلطيِب؟« فقاَل: ُأريُد إنفاَقه، فقا

 »ال تعْد، ِبْع كلَّ واحٍد ِمنهما بسعرِِه، فإنَّ ِدينَ َنا ِديٌن ال غَش فيه«. 
 ]إسناده ضعيف[. # اإليماء: 

 
 [ مرسلُ خالدِ بنِ مَعدانَ 656] 

ه قاَل: ُسئَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن   -  6916 عن عتبَة بِن عبد هللا بِن خالِد بِن َمعداَن، عن أبيه، عن جدِّ
َعه قوُمه«.  سطيٍح، قاَل: »نيبٌّ ضي َّ

 ]إسناده واه بمرة[. # اإليماء: 
 

 ُحراساً، فُحراُسه يف السماِء املالئكُة،  عن خالِد بِن َمعداَن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللِ  -  6917
يواَن«.   وُحراُسه يف األرِض الذيَن أيُخذوَن الدِّ

 . عصمة لم أعرفه، وإسحاق بن نجيح إن كان الملطي فقد كذبوه# اإليماء: 
 
 [ مرسلُ خالدِ بنِ ميمونَ اخلُراسانيِّ 657] 

ثين خالُد بُن ميموَن  -  6918  حديثاً يرفُعه قاَل: »َسيأيت على الناِس زماٌن َأمُرهم كلُّه طمٌع ال عن عبد هللا بِن َشوذٍب: حدَّ
 خُياِلطُه خوٌف«.
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 [ مرسلُ خالدِ بنِ يزيدَ 658] 
 عن حوشِب بِن سيٍف، أنَّه خرَج على جنازٍة ِقبَل ابِب دمشَق وَمعه خالُد بُن يزيَد، فذَكَر احلديَث.  -  6919

بُن   وتتمُته كما عنَد ابِن عساكٍر: فَتنازَعوا يف امليِت ِمن حيُث يُدِخلونَه، فقاَل بعُضهم: َأدِخلوُه ِمن عنِد رِجليِه، فقاَل عمريُ 
النعماِن بِن بشرٍي يف هذا اجلُنِد ما ُكنا نعرُِفها، فسمَعه خالُد بُن يزيَد فقاَل: ليَس بُسنِة النعماِن عمرٍي الَيحصيبُّ: هذه ُسنُة 

 ولكنَّها ُسنُة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، إنَّ لكلِّ شيٍء ابابً يُدَخُل ِمنه، وإنَّ َمدخَل القرِب ِمن حنِو الّرِجلنِي. 
 
 لرمحن [ مرسلُ خيثمةَ بنِ عبد ا 659] 

َر األشعُث بُن قيٍس بغالٍم وهو عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقاَل:   -  6920 عن خيثمَة بِن عبد الرمحن قاَل: ُبشِّ
م َلَمْجبنٌة َمبْ  م خلٌة، وددُت أنَّ لنا به َجفنًة ِمن ثريٍد وحلٍم، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأَما لئْن قُلَت ذلَك، إهنَّ وإهنَّ

 مثرُة الفؤاِد وُقرُة اأَلعنِي«. 
( من وجه آخر عن األشعث  211/  5( عن خيثمة عن األشعث بن قيس مرفوعًا وهو في مسند أحمد )239/ 4وصله الحاكم )# اإليماء: 

 (194بنحوه، وانظر المسند الجامع )
 
 [ مرسلُ ذكوانٍ أبي صاحلٍ السمانِّ 661] 

ا َأان رمحٌة ُمهداٌة«. عن أب صاحٍل قاَل: قاَل  -  6922  رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إمنَّ
وهو في الصحيح من وجه آخر عن أبي هريرة   ( وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة2452وصله ابن األعرابي في معجمه )# اإليماء: 

 ( 14112بنحوه، انظر المسند الجامع )
 

رداِء: إنَّ ألهِلَك عليَك حقاً، ولبصِرَك  -  6923 عن أب صاحٍل قاَل: بلَغ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قوُل سلماَن ألب الدَّ
 لقد ُأشِبَع ِمن العلِم«.  عليَك حقاً، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ثكَلْت سلماَن أمُّه،

 ( 188 -  187/ 1نعيم في الحلية ) عن أبي الدرداء بنحوه أخرجه أبو روي موصواًل عن أبي صالح عن أم الدرداء# اإليماء: 
 
 [ مرسلُ راشدِ بنِ سعدٍ 662] 

عن راشِد بِن سعٍد، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ هللَا تباَرَك وَتعاىل َيطَّلُع إىل عباِدِه ليلَة النصِف ِمن   -  6924
شرَك واملُشاِحَن، وفيها يُوحي هللاُ تَبارك وَتعاىل إىل مَلِك املوِت ِلقبِض كلِّ نفٍس يُريُد قبَضها شعباَن فيغفُر خللِقِه كلِّهم إال امل 

نِة«.   يف تلَك السَّ
 ]إسناده ضعيف، وهو مرسل[. # اإليماء: 
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عن راشِد بِن سعٍد، أنَّ يهودايً جاَء إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يَتقاضاُه فعنََّف عليه، قاَل: فأقبَل عليه عمُر    -   6925
ح َمظلوُمهم  أيُخُذ  ال  أُمًة  ُس  يُقدِّ ال  وجلَّ  عزَّ  هللَا  إنَّ  َمقااًل،  احلقِّ  ِلصاِحِب  فإنَّ  عمُر،  اي  »مهالً  فقاَل:  غفوََكَزه،  فيهم  رَي قَّه 

 ُمتَ ْعَتٍع«. 
 

عن راشِد بِن سعٍد قاَل: ُأهدَي لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم طبٌق فيه فاكهٌة، فأكَل ِمنه شيئاً مث دفَ َعه إىل عائشَة   -  6926
عليها تُقِسُم  فهي  امرأٌة  وعنَدُه  عنها،  هللاُ  وسلم:  رضي  عليه  هللا  صلى  هللِا  رسوُل  فقاَل  طعاَمها،  أتُكُل  ال  ال   وعائشُة  »ُكلي 

 .......... فإنَّ احلياَء ما دَخَل يف شيٍء إال زانَُه، وال دَخَل الَبذاُء يف شيٍء إال شانَُه«. 
 : هو مرسل، ثم فيه بقية وقد عنعن. (1396) # قال محقق مسند الشاميين

 
ب إىل ربِّ قاَل: َمررُت برجاٍل تُقطُع عن راشِد بِن سعٍد املَْقرائي: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ملَّا ُعرَج  -  6927

جربيُل؟ قاَل: هؤالِء الذيَن يَتزيَّنون للزَّنَيِة، قاَل: مث َمررُت جبُبٍّ ُمنِْت الريِح   جلوُدهم مبقاريَض ِمن انٍر، قلُت: َمن هؤالِء اي
، مث َمررُت على  ال  ن للزَّنَيِة ويفعْلَن ماجربيُل؟ قاَل: نساٌء ُكنَّ يَتزيَّ  فسمعُت فيه أصوااتً شديدًة، فقلُت: َمن هؤالِء اي َيلُّ هلنَّ
، فقلُت: َمن هؤالِء اي ازاُت«، وذلَك قوُل هللِا َتعاىل: }َوْيٌل   نساٍء ورجاٍل ُمعلَّقنَي بثديهنَّ ازوَن واهلمَّ جربيُل؟ قاَل: هؤالِء اهلمَّ

 [. 1ِلُكلِّ مُهََزٍة ُلَمَزٍة{ ]اهلمزة:
 سنان الشامي ضعيف.سعيد بن # اإليماء: 

 
عن راشِد بِن سعٍد يرفُعه قاَل: قاَل رسوُل هللِا يوماً وعنَده نفٌر ِمن قريٍش: »َأال إنَّكم ُوالُة هذا األمِر ِمن بَعدي،   -  6928

 وأَلعرَِفنَّ ما َشققُتم على أُميت ِمن بَعدي، اللهمَّ َمن شقَّ على أُميت فُشقَّ عليِه«. 
 ( من طريق ابن بشران وقال: مرسل جيد 383/ 6في سير أعالم النبالء )أخرجه الذهبي # اإليماء: 

 

 [ مرسلُ رافعِ بنِ بكارٍ ونوحِ بنِ دراجٍ 663] 
ه  -  6929 ثين رافُع بُن بكاٍر ونوُح بُن دراٍج قاال: دخَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم على عمِّ عن هشاِم بِن حممٍد قاَل: حدَّ

 صيبٌّ، فأقعَده يف حْجرِه وقاَل: الزبرِي بِن عبِداملطلِب وهو 
 حممَد بَن َعْبَدمِ 

 عشَت بعيٍش أنَعمِ 
 ودولٍة ومغنمِ 

 يف َفرِع عزٍّ أسنمِ 
 مكرَّم معظَّمِ 

 داَم َسجيَس األْزملَِ 
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 أي: أبَد الدهِر. 

 مث دخَل عليه العباُس بُن عبِداملطلِب وهو غالٌم، فأقعَده يف حْجرِه وقاَل: 
 كرمْ إنَّ َأخي عباَس َعفٌّ ذو  

 فيه عن العوراِء إْن ِقيلْت َصممْ 
 يراتُح للمجِد ويُويف ابلذممْ 

ِبمْ   وينحر الَكْوماَء يف اليوِم الشَّ
 أكرْم ِبعراِقَك ِمن خاٍل وعمْ 

 
 مث دخَل عليه ِضراُر بُن عبِداملطلِب وهو أصغُر ِمن العباِس، فقاَل:

 ظينِّ مبيَّاٍس ِضرار خرُي ظنْ 
 ابلثمنْ َأن يشرتي احلمَد ويُ ْغلي 

 

َمنْ  ِت السِّ  يَنحُر لألضياِف َرابَّ
 ويضرُب الكبَش إذا البأُس اْرَجَحنْ 

 
 مث دخلْت عليه ابنُته أمُّ احلكِم فقاَل:

 ايحبَّذا أمُّ احلكمْ 
ا رمٌي َأَحمْ   كأهنَّ

 ايبْعَلها ماذام َيشمْ 
 ساهَم فيها فَسَهمْ 

 
ليه،  مث دخلْت عليه جاريٌة له يُقاُل هلا: أم ُمغيٍث، فقالتْ  : مدحَت ولَدَك وبين أخيَك ومل متدْح ابين ُمغيثاً! فقاَل: عليَّ به عجِّ

 فجاءْت به فقاَل: 
 وإنَّ ظينِّ مبغيٍث إْن َكربْ 

 َأن يسرَق احلجَّ إذا احلجُّ َكثُ رْ 
 ويوِقَر األعياَر ِمن ِقْرِف الشجرْ 

 وأيمُر العبَد بليٍل يعتذرْ 
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 مرياث شيٍخ عاَش دهرًا غرَي ُحرْ 
 هشام بن محمد الكلبي متروك، وكذلك نوح بن دراج. ماء: # اإلي

 
 [ مرسلُ رفيعِ بنِ مهرانَ أبي العاليةِ 664] 

؟ -  6930 فقاَل: »كلماٌت علَّمنيهنَّ جربيُل   عن أب العاليِة قاَل: قيَل للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم: كلماٌت مسعناَك تقوهُلنَّ
 كفاراٌت ِلما يكوُن يف اجمللِس: سبحاَنَك هللا وحبمِدَك، أشهُد َأن ال إلَه إال أنَت، َأستغفُرَك وأَتوُب إليَك«. 

( عن أبي العالية عن رافع بن 427( عن أبي العالية عن أبي برزة األسلمي، وبرقم )426اليوم والليلة ) وصله النسائي في عمل # اإليماء: 
 .خديج

 
عن أب خلدَة خالِد بِن ديناٍر قاَل: سألُت أاب العاليِة: ما كاَن نقُش خاُِت النيبِّ صلى هللا عليه وسلم؟ قاَل: صدَق  -  6931

 هللاُ.
  صدَق هللاُ: حممٌد رسوُل هللِا. قاَل: فَأحلَق اخللفاُء بعدَ 

 
 [ مرسلُ زرِّ بنِ حُبيشٍ 665] 

ا َأاتين وَأان  1عن زرِّ بِن ُحبيٍش قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم »َمن قرَأ: }َأمَلْ َنْشَرْح َلَك{ ]الشرح:  -  6932 [ فكأمنَّ
.»  َمغموٌم ففرََّج عينِّ

 [. وروي موصواًل عن زر عن ابن مسعود، وعن زر عن أبي بن كعب. إسناده ضعيف جداً ]# اإليماء: 
 

بيٍش، أنَّ عمَر بَن اخلطاِب رضي هللاُ عنه لقَي شيطاانً يف الطريِق، فعاجَلَه، فَصَرعه عمُر رضي هللاُ  عن زرِّ بِن حُ  -  6933
ثين، فقاَل: هل تقرأُ  ْثه، فعاجَلَُه الثانيَة فَصَرَعه، فقاَل: حدِّ ْثَك حديثاً عجباً، فرتَكه ومل َُيدِّ سورِة    ِمن عنه، فقاَل: َدْعين ُأحدِّ

. البقرِة شيئاً؟ إنَّ   الشيطاَن إذا مسَع آيًة تُقرأُ ِمن سورِة البقرِة أدبَ َر وله َخَبٌج كَخَبِج احلماِر، يَعين آيَة الُكرسيِّ
 (123/  7(، وللبيهقي )268روي عن زر بن حبيش عن ابن مسعود موصواًل مختصرًا، انظر الدالئل ألبي نعيم )# اإليماء: 

 
 [ مرسلُ زُرارةَ بنِ أَوفى 666] 

عن ُزرارَة بِن َأوف قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم جلربيَل عليه السالُم: »هل َترى ربََّك؟ فقاَل جربيُل   -  6934
 عليه السالُم: إنَّ بَيين وبنَي العرِش َسبعنَي ِحجاابً، لو َدنوُت ِمنها الحرتقُت«. 

 
 [ مرسلُ زُرعةَ بنِ عبد اهلل البياضيِّ 667] 
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، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َُيبُّ اإلنساُن احلياَة، واملوُت خرٌي له ِمن  عن ُزرعةَ  -  6935  بِن عبد هللا الَبياضيِّ
 الِفِْت، وَيبُّ اإلنساُن كثرَة املاِل، وقلُة املاِل أقلُّ حلساِبِه«. 

 [. إسناده ضعيف جداً ]# اإليماء:  
 
 [ مرسلُ زكريا بنِ سالمٍ 668] 

بِن سالٍم قاَل: قَ َفَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن بعِض َغزواتِِه فقاَل: »احلمُد هلِل على ما َرزَقنا   عن زكراي -  6936
  يف سفِران هذا ِمن أجٍر وِحسبٍة، وَمن بعَدان ُشركاُؤان«، فقلُت: َِبب وأُمي رسوَل هللِا، َأصاَبكم السفُر وُسْهَدُة السهِر وَمن

وقاَل جابُر بُن عبد هللا مثَل ذلَك، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »نَعم اي جابُر، أَولَيَس هللاُ   بعدَكم ُشركاؤُكم فيه؟
[، فهم بعَدان وحنُن )عزاهُبم؟(، فَوالذي نَفسي بيِدِه،  122يقوُل يف كتاِبِه: }َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَ ْنِفُروا َكافًَّة{ ]التوبة:

 يف عدوِّان ِمن سالِحِنا«. َلدعاُؤهم أنفُذ 
 عبيدة بن حسان قال أبو حاتم منكر الحديث، وأبو محمد القرشي هو زيد بن طلحة الرقي متروك.# اإليماء: 

 
 [ مرسلُ زيدِ بنِ أسلمَ 669] 

ديُة الكلمُة ِمن كالِم عن زيِد بِن أسلَم، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »نِعَم اهلديُة الفائدُة للعبِد، ونِعَم اهل -  6937
 .احلكمِة يسَمُعها الرجُل فيلتوي َعليها مث يُهديها إىل َأخيِه املسلِم«

 ]إسناده مرسل ضعيف جدًا[. # اإليماء:  
 

عن زيِد بِن أسلَم، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »وَعَدين ربِّ َتعاىل َأن يَدُخَل اجلنَة ِمن أُميت َسبعوَن   -  6938
 . ألفاً، فاسَتزدتُه فزاَدين مع كلِّ ألٍف سبعنَي ألفاً، وما َأرى بقَي ِمن أُميت شيٌء«

 : ضعيف.(1976الضعيفة ) السلسلة# 
 

عن زيِد بِن أسلَم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أُريُت غنماً سوداَء كثريًة دخلْت فيها غنٌم كثريٌة   -  6939
قاَل:  بيٌض«، قَالوا: فما أوَّلَت اي رسوَل هللِا؟ فقاَل: »الَعجُم يشركوَنكم يف ِديِنكم وأَنساِبكم«، قَالوا: الَعجُم اي رسوَل هللِا؟ 

 .مياُن ُمعلقاً ابلثُّراي لناَله رجاٌل ِمن الَعجم، َأسعُدهم به فارُس«»لو كاَن اإل
 . ( عن زيد بن أسلم عن ابن عمر395/ 4]مرسل إسناده قابل للتحسين[ ووصله الحاكم )# اإليماء:  

 
 [ مرسلُ زيدِ بنِ عليِّ بنِ احلسنيِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ 670] 

 زيِد بِن عليٍّ عليهما السالُم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »}ُقْل ُهَو  عن اإلماِم الشهيِد أب احلسنيِ  -  6940
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ُ َأَحٌد{ تعدُل ثلَث القرآِن«  . اَّللَّ
 . حصين بن مخارق اتهمه الدارقطني بالوضع# اإليماء: 

 

عن اإلماِم الشهيِد أب احلسنِي زيِد بِن عليِّ بِن احلسنِي بِن عليٍّ عليهم السالُم، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم   -  6941
نَّ  قاَل: »ُخذوا الَعطاَء ما كاَن عطاًء، فإذا كان رشوًة عن ِديِنكم فال أتُخذوُه، ولن َترتكوُه مينُعكم ِمن ذلَك الفقُر والفاقُة، إ

والروَم قد َداروا، وإنَّ رَحى اإلمياِن دائرٌة، فحيثُما داَر القرآُن فُدوروا َمعه، فيوِشُك السلطاُن والقرآُن َأن   بين فرح فارسَ 
يَفرتِقا وَيُكموَن لكم حبكٍم وهلم بغريِِه، فإْن َأطعُتموهم َأضلُّوكم، وِإن َعصيُتموهم قَتلوُكم، فُكونوا كأصحاِب عيسى عليه  

 ناشرِي ورُفعوا على اخلشِب، إنَّ مواتً يف طاعِة هللِا خرٌي ِمن حياٍة يف معصيِة هللِا.السالُم، ُنِشروا ابمل
لذي كاَن وإنَّ أوَل ما نقَص ِمن َبين إسرائيَل كانوا أْيمروَن ابملعروِف ويَنهوَن عن املنكِر ِشبَه التَّعذيِر، إذا لقَي أحُدهم صاِحَبه ا

ْب عليِه شيئاً، فَلَعَنهم هللاُ }َعَلى ِلَساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرمَيَ َذِلَك مبَا َعَصْوا وََكانُوا يَ ْعَتُدوَن{ يَعيُب آَكَلُه وشارَبَُه كأنَّه مل يع
[، َوالذي نفُس حممٍد بيِدِه، لتأُمرنَّ ابملعروِف ولَتنهنَّ عن املنكِر ولتأُخذنَّ على يِد الظامِل فتْأطروُه على  78اآلية ]املائدة: 

 . قِّ َأطرًا، أو لَيضربنَّ اَّلُل قلوَب بعِضكم ببعٍض«احل
 حمزة الجعفي متروك، وفي اإلسناد من لم أعرفه. # اإليماء:  
 

 [ مرسلُ ساملِ بنِ أبي أميةَ أبي النضرِ 671]   
ِط، وكاَن نيبُّ هللِا صلى  عن أب النضِر، أنَّه ذُكَر له أنَّ نيبَّ هللِا صلى هللا عليه وسلم عاَم َغزا تبوَك خرَج إىل الغائ -  6942

ا مرَّ   به  هللا عليه وسلم إذا خرَج أبعَد حَت ال يَراُه أحٌد، فانطلَق املغريُة بُن شعبَة فقعَد له على طريِقِه َمعه إداوُة ماٍء، فلمَّ
لى هللا عليه وسلم مث مسَح  رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم راجعاً قاَل له: »معَك ماٌء؟« فناَوَله املاَء، فتوضََّأ رسوُل هللِا ص 

 على ُخفيِه، فقاَل له املغريُة: َهكذا الُوضوُء اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »نَعم، إذا َأدخلَتهما ومها طاِهراتِن«.
 
 [ مرسلُ ساملِ بنِ عبد اهلل بنِ عمرَ بنِ اخلطابِ 672]   

عن سامِل بِن عبد هللا: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »رحَم هللاُ عبد هللا بَن َرواحَة، كاَن ينزُل يف السفِر   -  6943
 .عنَد وقِت كلِّ صالٍة«

 ( عن سالم عن ابن عمر. 371/  4]إسناده ضعيف[. ووصله العقيلي )# اإليماء:  
 

عن سامِل بِن عبد هللا بِن عمَر قاَل: كاَن َمن دعاِء رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اللهمَّ ارزُْقين َعيَننِي هطَّالَتنِي   -  6944
 َتشفياين ِمن َذْرِف الدموِع، وَتشِفياين ِمن َخشيِتَك قبَل َأن َتصرَي الدموُع َدماً، واألضراُس مجرًا«.

 (2905وضعفه األلباني في الضعيفة ) ( عن سالم عن ابن عمر1457دعاء )وصله الطبراني في ال # اإليماء: 
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 [ مرسلُ السائبِ بنِ مالكٍ 673] 
 عن السائِب بِن مالٍك، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم صلَّى يف كسوِف الشمِس رَكعتنِي. -  6945

 الثوري عن عطاء بن السائب عن أبيه عن ابن عمرو ( من طريق 329/ 1وصله الطحاوي في شرح معاني اآلثار )# اإليماء: 
 
 [ مرسلُ سعدِ بنِ إبراهيمَ بنِ عبد الرمحن بنِ عوفٍ 674]   

عن سعِد بِن إبراهيَم بِن عبد الرمحن بِن عوٍف قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َلقد نزَل سبعوَن ألفاً   -  6946
 ، ما َوطئوا األرَض قَبَل يومئٍذ«. ِمن املالئكِة َيشهدوَن سعَد بَن معاذٍ 

 
 [ مرسلُ سعدِ بنِ هشامٍ األنصاريِّ 675] 

عن سعِد بِن هشاٍم قاَل: ملا قدَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم املدينَة صلَّى هبم، فقاَم رجٌل فقاَل: اي رسوَل   -  6947
  - رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إيّنِ خرجُت َأان وصاِحيب هذا هللِا، َأحرَق بُطونَنا التمُر وُترَّقْت عنا اخلُُنُف، قاَل: فقالَ 

ليَس لنا طعاٌم إال حبُّ الرَبيَر، فقِدْمنا على ِإخوانِنا ِمن األنصاِر فَواسوان يف طعاِمهم، فكاَن ُجلُّ طعاِمهم   - يَعين أاب بكٍر 
ِمنكم يُغدى على أحدِكم جَبفنٍة ويُراُح عليه ُِبخرى، وَيسرُتُ أحدُكم بيَته  التمر، أَما إنَّكم لعلَّكم َأن ُتدرِكوا زماانً أو َمن أدرََكه 

 كما ُتسرُت الكعبُة، وَأمَي هللِا لو َأجُد لكم اخلبَز واللحَم أَلطعمُتكموُه«. 
 عليه  ( من طريق داود بن أبي هند، عن أبي حرب، عن طلحة رجل من أصحاب النبي صلى هللا487/ 3هو في مسند أحمد )# اإليماء: 

 (5467وسلم، وانظر المسند الجامع )
 
 [ مرسلُ سعيدِ بنِ جُبريٍ 676] 

يِسنَي َورُْهَبااًن{ ]املائدة:   -  6948 ُهْم ِقسِّ [، قاَل: بعَث النَّجاشيُّ إىل رسوِل هللِا صلى هللا  82عن سعيٍد: }َذِلَك ِبَِنَّ ِمن ْ
 . يهم }يس{ فَبكوا، قَالوا: نعرُف وهللِا، فنزلْت فيهمعليه وسلم ِمن خياِر َأصحاِبِه ثالثنَي رجاًل، فقرَأ عل 

 شريك سيئ الحفظ. # اإليماء: 
 

[، قاال: هوازُن  16عن أب بشٍر، عن سعيِد بِن ُجبرٍي وعكرمَة: }َسُتْدَعْوَن ِإىَل قَ ْوٍم ُأويل ِبٍَْس َشِديٍد{ ]الفتح:   -  6949
 وَبين حنيفَة. 

 
ْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة{ ]الفجر:  عن سعيٍد قاَل: ُقرئْت عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: }ايَ  -  6950 فقاَل   [، 27أَي َّتُ َها الن َّ

أبوبكٍر رضي هللاُ عنه: اي رسوَل هللِا إنَّ هذا حلسٌن؟ فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »أَما إنَّ املَلَك سيقوهُلا لَك عنَد  
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 املوِت«. 
 ( عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 125  - 124/  10وصله الضياء في المختارة )# اإليماء: 

 
، فَأمَر ابملكاِن الذي كاَن انزاًل فيه   -  6951 عن سعيِد بِن ُجبرٍي قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم انزاًل بَغديِر ُخمٍّ

كاَن فيه ِمن حجارٍة أو شوٍك أو غرِي ذلَك، مث َدعا الناَس فكلََّمهم، مث أخَذ بيِد عليٍّ فقاَل: »اي أيُّها الناُس،    َأن يُكنَس ما
 َأوىل ِبكم ِمن أنُفِسكم؟« قَالوا: بَلى، قاَل: »فَمن كنُت َموالُه فعليٌّ َموالُه، اللهمَّ واِل َمن واالُه وعاِد َمن َعاداُه«. أَلسُت 

 .قاَل سعيُد بُن ُجبرٍي: وهللِا إنَّ هذا ملكتوٌب الساعَة يف اَتبويت هذا
 ]مرسل، وسنده ضعيف[.# اإليماء: 

 

 [ مرسلُ سعيدِ بنِ حيانَ 677] 
عن أب حياَن، عن أبيه، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم مرَّ برجٍل يبيُع طعاماً، فقاَل له جربيُل عليه السالُم:   -  6952

 . »َأدِخْل يدَك«، فإذا هو ُمبتلٌّ، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ما َأراَك إال قد مجعَت خيانًة يف ِديِنَك وغشَّ املسلمنَي«
 

َذ  عن س -  6953 عيِد بِن حياَن، أنَّ خالدًا كاَن يؤرُق ِمن الليِل، فذكَر ذلَك للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فأَمَره »َأن يتعوَّ
 بكلماِت هللِا التامِة ِمن غضِب هللِا وعقاِبِه، وِمن شرِّ عباِدِه، وِمن مهزاِت الشياطنِي وَأن ََيضروِن«.

 
 [ مرسلُ سعيدِ بنِ خالدٍ 678]   

عن سعيِد بِن خالٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ يل على قريٍش حقاً، وهلم عليَّ حقٌّ إذا   -  6954
 حَكموا فَعَدلوا، وإذا ائُتمنوا فَأدوا، وإذا اسرُتمِحوا فَرمحوا، وَمن مل يفعْل ذلَك َفعليه لعنُة هللِا«.

 ( 14879ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، وانظر المسند الجامع )( من طريق 270/ 2هو في مسند أحمد )# اإليماء: 
 

 [ مرسلُ سعيدِ بنِ سويدٍ 680] 
عن سعيِد بِن سويٍد قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن امرٍئ إال وهو يُ َفادي ِعلَمه وَهواُه، فإْن   -  6956

 . وإن َغلَب َهواُه على علِمِه فيوُم سوٍء له« غلَب علُمه على َهواُه فيوٌم صاحلٌ له،
 ]إسناده ضعيف[. # اإليماء: 

 
 [ مرسلُ سعيدِ بنِ عَمرو بن العاصِ 681] 

عن سعيِد بِن َعمرو بِن العاِص قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »حقُّ كبرِي اإلخوِة على َصغريِهم كحقِّ   -  6957
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 . الوالِد على ولِدِه«
 (.487إسناده ضعيف لضعف محمد بن السائب. وهو في مراسيل أبي داود )# اإليماء: 

 

 [ مرسلُ سعيدِ بنِ املسيبِ 682] 
عن ابِن شهاٍب قاَل: أخربين سعيُد بُن املسيِب عن النِّداِء، َأنَّ أوَل َمْن رآُه يف النوِم رجٌل ِمن األنصاِر يُقال له:   -  6958

 عبد هللا بُن زيٍد. 
 ( من طريق سعيد بن المسيب عن عبد هللا بن زيد 42/ 4حديث األذان المطول أخرجه أحمد )# اإليماء: 

 
عن سعيِد بِن املسيِب، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم دخَل الكعبَة، فلم يزْل فيها حَت حضَرت الظهُر،   -  6959

ا رَأى ذلَك خالُد بُن َأسيٍد قاَل: احلمُد هلِل الذي أماَت أب فلم يَ  ن فوَق الكعبَة ابلصالِة«، فلمَّ شهْد  فقاَل: »اي بالُل! ُقم فأذِّ
 فيه بالُل بُن أمِّ بالٍل قائماً فوَق ظهِر الكعبِة. هذا اليوَم الذي قامَ 

 
 عن سعيِد بِن املسيِب: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال صالَة بعَد النداِء إال رَكعتنِي«.  -  6960

 
اأْلَْرُض زِْلَزاهَلَا{ ]الزلزلة:   عن سعيِد بِن املسيِب، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قرَأ يف الصبِح: }ِإَذا زُْلزَِلتِ  -  6961

 [، يَقرأُ هِبا يف كلِّ ركعٍة.1
 ]مرسل، وإسناده ضعيف من أجل حال سعد[. # اإليماء: 

 
عن سعيِد بِن املسيِب أنَّه قاَل: ]َقد[ كاَن املسلموَن أيُكلوَن يوَم الفطِر قبَل الصالِة، وال يَفَعلوَن ذلَك يوَم   -  6962

 النحِر.
 لنيبُّ صلى هللا عليه وسلم خيُطُب الناَس قبَل الفطِر بيَومنِي، فيأُمُرهم ِبداِء زكاِة الفطِر، فُيخرجوهَنا قبَل الصالِة. قاَل: وكاَن ا

 
 عن سعيِد بِن املسيِب: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خيارُكم َمن َقَصَر الصالَة يف السفِر وَأفطَر«. -  6963

 .(: هذا سند صحيح مرسل46/ 8ي في الضعيفة )قال األلبان# اإليماء: 
 

ى وليَس عليَك، وصلَّى   -  6964 عن سعيِد بِن املسيِب قاَل: أوتَ َر رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وليَس عليَك، وضحَّ
 الضُّحى وليَس عليَك، وصلَّى قبَل الظهِر وليَس عليَك. 

ا قاَل: »اي أهَل القرآِن َأوتِروا، فإنَّ   هللَا عزَّ وجلَّ ِوتٌر َيبُّ الوِتَر«.  قاَل قتادُة: فقلُت: هذا ما نعرُف غري الوتِر، فقاَل: إمنَّ
 

ا َوضَع رِجَله على الثالثِة   -  6965 عن سعيِد بِن املسيِب قاَل: صعَد رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذاَت يوٍم املنرَب، فلمَّ
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ا فرَغ ِمن ُخطبِتِه ونزَل، ذَكروا ذلَك فقاَل: »إنَّ جربيَل عليهِ  السالُم استقبَ َلين حنَي وضعُت رِجلي  فقاَل: »آمنَي«، ثالاثً، فلمَّ
ا ص عدُت إىل  على الدرجِة اأُلوىل، فقاَل: َمن َأدرَك أَبويِه َأو َأحَدمها فلم يُغفْر له فأَبَعَده هللاُ، ُقل: آمنَي، فقلُت: آمنَي، فلمَّ

ا صعدُت الثالثَة، قاَل: َمن  الثانيِة فقاَل: َمن َأدرَك شهَر رمضاَن فلم يُغفْر له، فأبَعَده هللاُ، ُقل: آمنَي، فقل ُت: آمنَي، فلمَّ
 .ذُكرَت عنَده فلم ُيَصلِّ عليَك فأبَعَده هللاُ، ُقل: آمنَي، فقلُت: آمنَي«

 . ]صحيح، وهذا إسناد ضعيف مرسل[# اإليماء: 
 

 . عن سعيِد بِن املسيِب، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قسَم ابجلِعرانِة غنائَِم ُحننٍي واعتَمَر ِمنها -  6966
 الرازي صدوق سيئ الحفظ.  رأبو جعف# اإليماء: 

 

َل هللِا،  عن سعيِد بِن املسيِب قاَل: جاَء عثماُن بُن مظعوٍن إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي رسو  -  6967
ُثَك نفسُ  َك  َغلَبين حديُث النفِس فلم ُأحبَّ َأن أحِدَث شيئاً حَت َأذُكَره لَك، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »وما حُتدِّ

ُثين نَفسي َأن َأخَتصَي، فقاَل: »مهالً اي عثماُن، فإنَّ ِخصاُء أُميت الصياُم«، قاَل: اي رسو  َل هللِا، فإنَّ به اي عثماُن؟« قاَل: حُتدِّ
َب أُميت اجللوُس يف املساجِد، وانتظارُ  َب يف ُرؤوِس اجلباِل، قاَل: »مهاًل اي عثماُن، فإنَّ َترهُّ ُثين َِبن أَترهَّ الصالِة   نَفسي حُتدِّ

ُثين َأن َأسيَح يف األرِض، قاَل: »مهالً اي عثماُن،  فإنَّ ِسياَحَة أُميت الغزُو يف بعَد الصالِة«، قاَل: اي رسوَل هللِا، فإنَّ نَفسي حُتدِّ
ُثين َِبن ُأخرَِج مايل كلَّه، قاَل: »مهاًل اي عثماُن، فإنَّ َصَدقَ َتَك   سبيِل هللِا، واحلجُّ والعمرُة«، قاَل: اي رسوَل هللِا، فإنَّ نَفسي حُتدِّ

 ذلَك«.  يوماً بيوٍم، وتُكفَّ نفَسَك وعياَلَك، وترحَم املسكنَي واليتيَم وُتطعَمه، أفضُل ِمن
ُثين ِبْن ُأطلَِّق خولَة امرَأيت، قاَل: »مهاًل اي عثماُن، فإنَّ هجَرَة أُميت َمن َهجَ  َر ما حرََّم هللاُ  قاَل: اي رسوَل هللِا، فإنَّ نَفسي حُتدِّ

اي رسوَل هللِا، فإنَّ نَفسي   عليِه، وهاَجَر إيلَّ يف َحيايت أو زاَر َقربي بعَد َمويت، أو ماَت وله امرَأاتِن أو ثالٌث أو أربٌع«، قاَل:
ُثين َِبن ال َأغشاها، قاَل: »مهاًل اي عثماُن، فإنَّ الرجَل املسلَم إذا َغشَي أهَله فإْن مل يكْن ِمن َوقعِتِه تلَك ولٌد   كاَن له حُتدِّ

القيامِة، وإْن ماَت بعَده كاَن له نورًا  وصيٌف يف اجلنِة، وإْن كاَن له ِمن َوقعِتِه تلَك ولٌد فماَت قبَله كاَن له فَ َرطاً وشفيعاً يوَم 
 يوَم القيامِة«. 

ُثين َأن ال آُكَل اللحَم، قاَل: »مهاًل اي عثماُن، فإيّنِ أحبُّ اللحَم وآُكُله إذا وجد تُه، ولو  قاَل: اي رسوَل هللِا، فإنَّ نَفسي حُتدِّ
ُثين َأن ال   سألُت ربِّ عزَّ وجلَّ َأن يُطِعَمنيِه يف كلِّ يوٍم أَلطَعَمنيِه«، قاَل: اي رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فإنَّ نَفسي حُتدِّ

يِب ِغّباً ويومَ  يَب، قاَل: »مهاًل اي عثماُن، فإنَّ جربيَل عليه السالُم أَمَرين ابلطِّ اجلمعِة ال َمرْتََك له، اي عثماُن ال َترَغْب  أمسَّ الطِّ
 .بَل َأن يَتوَب َصرَفت املالئكُة وجَهُه عن َحوضي«عن ُسنَّيت، فَمن رغَب عن ُسنَّيت مث ماَت ق 

 ال تصح نسبته إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، والمتهم به القاسم بن عبد هللا[  حديث موضوع]ال# اإليماء: 
 

ِتها وعلى خالَِتها.  -  6968  عن سعيِد بِن املسيِب قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأن تُنكَح املرأُة على عمَّ
 (1970يرويه يحيى بن سعيد عن ابن المسيب عن أبي هريرة موصواًل، انظر علل الدارقطني )# اإليماء: 
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ِن مسلمَة عنَد رافِع بِن َخديٍج فكرَِه ِمنها أمرًا، إمَّا كرب وإمَّا غرُي  عن سعيِد بِن املسيِب قاَل: كانْت بنُت حممِد ب -  6969
نُة بذلَك، ونزلَ    ذلَك، فَأراَد طالَقها، فقالْت: ال ُتطلِّْقين وَأمِسْكين واقِسْم يل ما شِئَت، فاصطََلحا على صلٍح، فَجَرت السُّ

 [. 128ا َأْو ِإْعَراًضا{ ]النساء: القرآُن: }َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن بَ ْعِلَها ُنُشوزً 
 

عن سعيِد بِن املسيِب قاَل: َسرَقت امرأٌة ِمن قريٍش، فشَفَع فيها أسامُة بُن زيٍد، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم:   -  6970
 . »إنَّ هذا َحدٌّ ِمن ُحدوِد هللِا، فلو كانْت فاطمُة بنُت حممٍد َلقطعُتها«، فقطََعها النيبُّ صلى هللا عليه وسلم

 له ثقات، والحديث صحيح مشهور[ ]إسناده مرسل، ورجا# اإليماء: 
 

 . عن سعيِد بِن املسيِب، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل يف الرجِل َيضرُب َأابُه قاَل: »يُقتُل« -  6971
 (485]إسناده ثقات وهو مرسل[ وهو في مراسيل أبي داود )# اإليماء:  

 
ِء دوَن ثالٍث إال َأن   -  6972 عن سعيِد بِن املسيِب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال ََيلُّ ِمن اللحِم الينِّ

 . ُيفَّ قبَل ذلَك أو ُتصيَبه انٌر«
  إبراهيم  (: وفيه عيسى بن261/  2( عن أبي هريرة. وقال في تنزيه الشريعة )112/ 5وصله الديلمي في مسند الفردوس )# اإليماء: 

 متروك.
 

 .عن سعيِد بِن املسيِب قاَل: احتَجَم النيبُّ عليه السالُم يف اأَلخَدعنِي والكاهلِ  -  6973
 (. 298/ 4نصر القصاب متروك. وانظر ضعفاء العقيلي )# اإليماء: 

 
 عن سعيِد بِن املسيِب، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ املُتحابنَي يف ظلِّ هللِا«. -  6974

 مرسل. #
 

 عن سعيِد بِن املسيِب أنَّه قاَل: َلعَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم كلَّ رجٍل أحيمر. -  6975
 مرسل. #
 

عن مسلِم بِن يساٍر قاَل: مسعُت سعيَد بَن املسيِب يقوُل وقد أَنشَد شعرًا، فقلُت: وإنَّكم لَُتنشدوَن الشعَر؟   -  6976
َث أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ق اَل:  فقاَل: َأوَما تُنِشدونَه عندَكم؟ قلُت: ال، قاَل: َلقد َنسكُتم ُنسكاً َأعجمياً، مث حتدَّ

 ٌك َأعجمٌي«.»شرُّ النُّسِك ُنسُ 
 مرسل. #

 
عن سعيِد بِن املسيِب، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إانَّ معاِشَر األنبياِء كذلَك أُِمْران َأن ُنكلَِّم الناَس   -  6977
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 بقدِر ُعقوهِلم«.
 ( وقال: عن أبيه بمناكير 425/ 4أخرجه العقيلي في ترجمة يحيى بن مالك )# اإليماء: 

 
يِد بِن املسيِب قاَل: ملَّا نزَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم املُعرَس َأمَر ُمنادايً فَنادى: »ال َتطُرقوا النساَء«،  عن سع  -  6978

َل رَجالِن فِكالمُها وَجَد مع امرأتِِه رجاًل.   فتعجَّ
 مرسل. #

 
ُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم{ ]النو  -  6979 ، أنَّ الذي أنزَل هللاُ فيه: }َوالَِّذي تَ َوىلَّ ِكرْبَُه ِمن ْ ر:  عن سعيِد بِن املسيِب املخزوميِّ

 [ أنَّه فالٌن وفالٌن.11
 ]إسناده ضعيف[. # اإليماء: 

 
ِح، مل يَزالوا يف َتكبرٍي وهَتليٍل وطواٍف ابلبيِت  عن سعيِد بِن املسيِب قاَل: ملَّا كاَن ليلة دخَل الناُس مكَة ليلة الفت -  6980

سفياَن إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم،  سفياَن هلنٍد: أَتريَن هذا ِمن هللِا؟ قاَل: مث َأصبَح فَغدا أبو حَت َأصَبحوا، فقاَل أبو
سفياَن: أَشهُد أنََّك   ؟ نَعم، هذا ِمن هللِا«، قاَل أبو فقاَل له رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »قُلَت هلنٍد: أَتريَن هذا ِمن هللاِ 

 سفياَن ما مسَع َقويل هذا أحٌد ِمن الناِس إال هللاُ وهنٌد.  عبد هللا ورسولُُه، َوالذي َيِلُف به أبو
 مرسل. #

 
عن سعيِد بِن املسيِب، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم لقَي عثماَن بَن عفاَن وهو َمغموٌم وهلفاٌن، فقاَل له   -  6981

رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما شأُنَك اي عثماُن؟« قاَل: َِبب أَنت اي رسوَل هللِا وأُمي، وهل دخَل على أحٍد ِمن الناِس  
، تُوفيتْ   ابنُة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِعندي رمِحَها هللاُ، وانقَطَع الظهُر، وذهَب الصهُر فيما بَيين وبيَنَك  ما دَخَل عليَّ

فَبينا   إىل آِخِر األبِد، فقاَل له رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أَتقوُل ذلَك اي عثماُن؟« فقاَل: ِإي وهللِا أقولُه اي رسوَل هللِا،
ذ قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم لعثماَن: »هذا جربيُل اي عثماُن أيُمُرين عن أمِر هللِا عزَّ وجلَّ َأن ُأزوَِّجَك  هو َُياِورُه إ

ها.  ُأخَتها أُمَّ كلثوٍم، وعلى مثِل َصداِقها، وعلى مثِل ِعشرهِتا«، فزوََّجه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إايَّ
  - 37/ 39سعيد بن المسيب عن عثمان، وعن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، انظر تاريخ ابن عساكر ) روي موصواًل عن # اإليماء: 

38 ) 
 

بِن   عبد العزى عن سعيِد بِن املسيِب قاَل: تزوََّج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم خدُيَة بنَت ُخويلِد بِن أسِد بِن  -  6982
، وكانْت قبَله عنَد عبد هللا بِن عمرَ  هالَة ِمن َبين متيٍم حليِف َبين نوفٍل،   بِن عائِذ بِن َعمرو بِن خمزوٍم، مث خَلَفه عليها أبوُقصيٍّ

 مث تزوََّجها رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم. 
 ]ضعيف من أجل الهيثم بن عدي[. # اإليماء: 
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 [ مرسلُ سعيدِ بنِ أبي هاللٍ 683] 

عن سعيِد بِن أب هالٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن مل يُباِل ِمن أيَن مجَع املاَل، مل يُباِل هللاُ   -  6984
 ِمن أيَن أدَخَله الناَر«. 

 إسناده ضعيف على إرساله. # اإليماء:  
 

 صلى هللا عليه وسلم َدعا صفواَن بَن أميَة عاَم  عن سعيِد بِن أب هالٍل، أنَّ أوَل ما ُضمنت العاريُة أنَّ رسوَل هللاِ  -  6985
هبا   الفتِح، ورسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يريُد َأن خيرَج إىل حننٍي فقاَل: »إنَّه قد ذكرَت لنا عنَدَك سالٌح فَأعِطناها َنستعنيُ 

 يٌة، هي َعلينا ضامنٌة حَت أنتَيَك هبا«. يف حربِنا هذه«، فقاَل: َأَقسٌر؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »بل عار 
 مرسل. #

 
 [ مرسلُ السََّفرِ بنِ نُسريٍ األَسديِّ 684]   

، أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ولُد الزِّان شرُّ الثالثِة ِإْن أَبواُه َأسَلما ومل -  6986 فِر بِن ُنسرٍي اأَلسديِّ   عن السَّ
 صلى هللا عليه وسلم: »هو شرُّ الثالثِة«.ُيسلْم هو«، فقاَل رسوُل هللِا 

 مرسل. #
 
 [ مرسلُ سفيانَ بنِ سعيدٍ الثوريِّ 685]   

 عن سفياَن الثوريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِكتماُن املصاِئِب ِمن ُكنوِز الرِبِّ«.  -  6987
 (854تقدم في مسند أنس من طريق سفيان الثوري بزيادة )# اإليماء: 

 
بيِت على َأريكِتِه ُيضِحُكهما  عن سفياَن يرفُعه إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »نوُم الرجِل مع أَبويِه يف ال  -  6988

 وُيضِحكانِِه خرٌي ِمن جهاٍد ابلسيِف بنَي الصَّفنِي يف سبيِل هللِا حَت ينقطَع«.
 ]إسناده ضعيف[. # اإليماء: 

 
ْبِدِه لَْياًل ِمَن  عن سفياَن الثوريِّ قاَل: صالٌة يف احلَرِم مئُة ألِف صالٍة، قاَل هللاُ عزَّ وجلَّ: }ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبعَ  -  6989

ا ُاسرَي ابلنيبِّ صلى هللا عليه وسلم ِمن شعِب أب طالٍب، فاحلَرُم  1اْلَمْسِجِد احْلََراِم ِإىَل اْلَمْسِجِد اأْلَْقَصى{ ]اإلسراء:  [، وإمنَّ
 كلُّه مسجٌد. 

 مرسل. #
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: ِمن سفياَن بِن سعيٍد إىل عباِد بِن عباٍد، أمَّا بعُد: فإنََّك يف   -  6990 عن حفِص بِن عمَر بِن سعيٍد: كتَب سفياُن الثوريُّ

ذوَن َأن يُدركوُه فيما بلَغنا ......    زماٍن كاَن أصحاُب حممٍد صلى هللا عليه وسلم يتعوَّ
َل: »ال تزاُل يُد هللِا على هذه األُمِة ويف كَنِفه ما مل يرُفْق خيارُهم  وَقد ذُكَر عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قا

م َجبابَرهم  َأشرارَهم، وما مل يُعظْم أَبرارَهم ُفجارَهم، وما مل ميَِْل ُقراُؤهم إىل أُمرائِهم، فإذا َفعلوا ذلَك رفَعها َعنهم، وسلَّط عليه
 يف قلوهِبم الرعَب«.فساُموهم سوَء العذاِب، وألزَمهم الفاقَة، وقذَف 

 

 [ مرسلُ سفيانَ بنِ عُيينةَ 686]   
عن ابِن ُعيينَة قاَل: بَينا نساُء قريٍش يطُْفَن ابلبيِت يف أوِل ما ُأوحَي إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، قاَل: فعَثرْت   -  6991

م، فالتفَتْت إليها عاتكُة بنُت عبِداملطلِب وهي يوَمئٍذ  أُمُّ مجيٍل يف ذيِلها، فقالْت: تعَس ُمَذمٌم، َتعين النيبَّ صلى هللا عليه وسل
 مشركٌة فقالْت: إيّنِ َحصاٌن فما ُأكلَّم، وثَقاٌف فما ُأعلَّم، وإانَّ لِبنتا َعم، مث قريٌش أعلم. 

 طويل ( عن ابن عيينة، عن الوليد بن كثير، عن ابن تدرس، عن أسماء بنت أبي بكر في حديث 323وصله الحميدي )# اإليماء: 
 
 [ مرسلُ سلمةَ بنِ دينارٍ أبوحازمٍ 687] 

نيا وخرَي   -  6992 عن أب حازٍم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن آاتُه هللاُ أربَع ِخالٍل فقد آاتُه هللاُ خرَي الدُّ
  فِيه إىل اآلِخرِة«، قيَل: وما هي اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »َمن َأصبَح ُمعاف يف ِديِنه، ُمعاف يف جسِدِه، آِمناً يف ِسْرِبه، عنَده ما َيك

نيا واآلخرِة«.   الليِل، فقد آاتُه هللاُ ذلَك اليوَم خرَي الدُّ
 ]إسناده مرسل والحديث ثابت[ # اإليماء: 

 

 [ مرسلُ سلمةَ بنِ كُهيلٍ 688] 
  عن سلمَة بِن ُكهيٍل، قال: ابتاَع طلحُة بئرًا بناحيِة اجلبِل، وحَنََر َجزورًا فَأطعَم الناَس، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا  -  6993

 عليه وسلم: »أنَت اي طلحُة الفيَّاُض«. 
( بعد أن أسنده عن ابن مخلد، قال: كذا،  93/ 25هكذا رواه ابن مخلد هنا، قال فيه: سلمة بن كهيل، وقد قال ابن عساكر )# اإليماء: 

 ( 6224قلت: وكذلك أخرجه الطبراني )  وإنما هو سلمة بن األكوع
 
 اجلهمِ [ مرسلُ سليمانَ بنِ اجلهمِ أبي  689] 

 عن أب اجلهِم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما َأكلَت حلَمه فال ِبَس ببوِلِه«.  -  6994
 ( عن أبي الجهم عن البراء. وقال: سوار ضعيف. 128/ 1ووصله الدارقطني في سننه )# اإليماء: 
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 [ مرسلُ سليمانَ بنِ ساملٍ األنصاريِّ 690] 

سامٍل األنصاريِّ قاَل: ُتلََّف إسالُم أوِس هللِا، فجاَءت اخلَزرُج إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن سليماَن بِن  -  6995
هؤالِء الذيَن ُتلَّفوا عن اإلسالِم، فقاَلت األوُس ألوِس هللِا: إنَّ اخلَزرَج تُريُد َأن  َفقالوا: اي رسوَل هللِا، ائَذْن لنا يف َأصحابِنا

 بُعاٍث قد استأَذنوا فيكم رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فَأسِلموا قبَل َأن أيذَن هلم فيُكم، فَأسَلموا. تثَأَر ِمنكم يوَم 
 وكاَن يُقاُل هلم: َأوُس الالِت، وهم اليوَم يف الديواِن أوُس هللِا، وهم أُميُة وَخْطَمُة ووائٌل وواقٌف.

 عبد هللا بن شبيب إخباري واه.# اإليماء: 
 
 سلُ سليمانَ بنِ مِهرانَ األعمشِ [ مر 691] 

َث به غرَي أهِلِه«. -  6996  عن األعمِش قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »آفُة العلِم النِّسياُن، وإضاعُتُه َأن َُيدِّ
 (: والوقف أصح، والمرفوع ضعيف معضل.1303روي موقوفًا، قال األلباني في الضعيفة )# اإليماء: 

 
 [ مرسلُ سليمانَ بنِ موسى 692] 

عن سليماَن بِن موسى رفَعه إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اأُلذانِن  -  6997
 ِمن الرأِس«. 

 عروة عن عائشة ( عن سليمان بن موسى عن أبي هريرة، وسليمان بن موسى عن الزهري عن 100/  1وصله الدارقطني )# اإليماء: 
 

 [ مرسلُ سويدِ بنِ غَفلةَ 693] 
عن سويِد بِن َغفلَة قاَل: َأصابْت علّياً عليه السالُم َخصاصٌة، فقاَل لفاطمَة عليها السالُم: لو أَتيِت النيبَّ صلى   -  6998

فأَتْتُه فدقَّت الباَب، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ألُمِّ َأميَن:   - قاَل: وكاَن عنَد أُمِّ َأميَن  -هللا عليه وسلم فسأَلتيِه، فأَتْتُه  
َدْتنا َأن أتتَِينا يف مثِلها، ُقومي فافَتحي هلا الباَب«، ففتَحت الباَب،  فقاَل:  »إنَّ هذا لدقُّ فاطمَة، ولقد أَتتنا يف ساعٍة ما عوَّ

دتنا َأن أْتتينا يف مثِلها«، فقالْت: اي رسوَل هللِا، هذه املالئكُة طعاُمها التهليلُ  والتسبيُح   »اي فاطمُة، لقد أَتيِتنا يف ساعٍة ما عوَّ
يوماً،   واحلمُد، فما طعاُمنا؟ فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »والذي بعَثين ابحلقِّ نبياً، ما اقتبَس يف آِل حممٍد انٌر منُذ ثالثنيَ 

 ُم آنِفًا«، ولقْد أَتتنا َأعنٌز، فإْن شئِت أَمْران لِك خبمسِة َأعنٍز، وإْن شئِت علمُتِك كلماٍت علَّمنيهنَّ جربيُل عليه السال
تنِي،  فقالْت: علِّمين كلماٍت علَّمَكهن جربيُل عليه السالُم، قاَل: ُقويل: »اي أوَل األوَّلنَي، واي آِخَر اآلِخريَن، واي ذا القوِة امل

َءِك؟ واي راحَم املساكنِي، واي أرحَم الرامحنَي«، قالت: قاَل: فانصرَفْت حَت دخَلْت على عليِّ عليه السالُم فقاَل: ما ورا
نيا وأَتيُتَك ابآلِخرِة، فقاَل: خرُي َأايِمِك، خرُي َأايِمِك.   قالْت: ذهبُت ِمن عنِدَك إىل الدُّ

: هذا حديث مع غرابته مرسل، وقيل: بل لسويد صحبة، وهو أنصاري، تفرد بهذا الحديث  (258/ 2المعجم الكبير ) في  قال الذهبي# 
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 فه ابن عدي. إسماعيل بن عمر البجلي، وليس هو بمعتمد ضع 
 
 [ مرسلُ شرحبيلَ بنِ سعيدِ بنِ سعدِ بنِ عبادةُ 694] 

ه قاَل: حضَر سعُد بُن ُعبادَة رسوَل  -  6999 عن عبد الوهاب بِن َعمرو بِن شرحبيِل بِن سعِد بِن ُعبادَة، عن أبيِه، عن جدِّ
رَأيت أضربُُه ِبسيفي؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا  هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي رسوَل هللِا، إْن وجدُت رجاًل على بطِن ام

عليه وسلم: »وأيُّ بينٍة أبنُي ِمن السيِف!« قاَل: مث رجَع رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عن قوِلِه، فقاَل: »كتاُب هللِا  
كتاُب هللِا والشهداُء«، مث قاَل: »اي  والشهداُء«، قاَل سعُد بُن ُعبادة: اي رسوَل هللِا، وأيُّ بينٍة أبنُي ِمن السيِف! فقاَل: »

امرأًة   معشَر األنصاِر، هذا سيِّدُكم استعزَّْته الغريُة حَت خالَف كتاَب هللِا«، فقال رجٌل: اي رسوَل هللِا، ما تزوََّج سعُد بُن ُعبادة
 ن غريتِِه. فينا قطُّ ِمن غريتِِه إال بكرًا، وما طلََّق امرأًة قطُّ فقِدَر أحٌد ِمنا يتزوَُّجها مِ 

ٍء قاَل: فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »سعٌد رجٌل غيوٌر، وَأان أغرُي ِمنه، وهللاُ أغرُي ِمين«، فقاَل الرجُل: على أيِّ شي
 يغاُر هللاُ عزَّ وجلَّ؟ فقاَل: »يغاُر هللاُ عزَّ وجلَّ على رجٍل ُُياهُد يف سبيِلِه فُيخاَلُف إىل أهِلِه«. 

  ( عن سعد بن عبادة موصواًل.328/ 4(، والمجمع )3343/ 3994(، واإلتحاف )1739ظاهره اإلرسال وهو في المطالب )# اإليماء: 
 معشر ضعيف.  وقال الحافظ: فيه انقطاع فيما أظن، وأبو

 
 [ مرسلُ شُريحِ بنِ عُبيدٍ 696] 

رداِء يوَمئٍذ فيَمن فاَء   عن ُشريِح بِن ُعبيٍد قاَل: ملَّا ُهزَم أصحاُب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يوَم ُأحٍد كاَن أبو -  7001 الدَّ
ا أظلَّهم املشركوَن ِمن َفورِهم قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ليسَ   إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن الناِس، فلمَّ

رداِء، حَت إذا َدَحضوهم عن مكاهِنم الذي كانُوا فيه،   ن يَعُلوان«، فثاَب إليهم يوَمئٍذ انٌس فانَتَدبوا وفيهم ُعوميٌر أبوهلم أَ  الدَّ
رداِء يوَمئٍذ حسَن البالِء، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »نِعَم الفارُس ُعوميٌر«، وقاَل: »حكيُم أُميت   وكاَن أبو الدَّ

 ٌر«. ُعومي
 ]يحيى ضعيف، وشريح بن عبيد لم يدرك أبا الدرداء[. # اإليماء: 

 
 [ مرسلُ شريكِ بنِ عبد اهلل بنِ أبي منرٍ 697] 

عن شريِك بِن عبد هللا بِن أب منٍر قاَل: ُسئَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو راكٌب عن مرياِث العمِة  -  7002
ثين جربيُل أنَّه ال مرياَث هلما«.  واخلالِة، فساَر ساعًة مث قاَل: »حدَّ

 ( من طريق شريك عن الحارث بن عبد به وهو مرسل أيضاً 343/ 4أخرجه الحاكم )# اإليماء: 
 
 [ مرسلُ شريكٍ العبسيِّ 698] 
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عن شريٍك العبسيِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن َأكَل ِمن هذه الشجرِة فال يَقرَبنَّ مسِجَدان«.  -  7003
 يَعين الثوَم. 
 ( 383( بهذا اللفظ عن شريك عن علي بن أبي طالب، وانظر علل الدارقطني )805وصله البزار )# اإليماء: 

 
 ئلٍ [ مرسلُ شقيقِ بن سلمةَ أبي وا 699] 

رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فنزَل على املاِء،  عن ابن شربمَة قاَل: مسعُت شقيقاً أو قاَل شقيٌق: جاَء مصدقُ  -  7004
َق رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ما لَنا غرُي هذه الشاِة، فق اَل: ما  فَأخذُت ُِبذِن شاٍة ما لنا شاٌة غريُها فأَتيُته فقلُت: اي ُمصدِّ

 شاٌة غريُها! ليَس َعليها شيٌء. َلكم
 
 [ مرسلُ الصلتِ بنِ عبد الرمحن 701] 

عن الصلِت بِن عبد الرمحن قاَل: بعَث عياُض بُن محاٍر النَّهشليُّ إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم بفرٍس، فقاَل:   -  7006
 »إيّنِ َأكرُه زَْبَد املُشركنَي«.

 . معضل، والحديث صحيح[]إسناده ضعيف، وهو  # اإليماء:  
 
 [ مرسلُ الضحاكِ بنِ مزاحمٍ 702] 

عن الضحاِك قاَل: دعاُء موسى حنَي وجَه إىل فرعوَن، ودعاُء رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ]عليهم[ يوَم   -  7007
أَنت حيٌّ قيوٌم، ال أتُخُذَك ِسنٌة  ُحننٍي، ودعاُء كلِّ َمكروٍب: »كنَت وتكوُن، كنَت حياً ال متوُت، تناُم العيوُن وتنكِدُر النجوُم و 

 وال نوٌم، اي حيُّ اي قيوُم«. 
 [. اسناده واه جدا]# اإليماء: 

 
 [ مرسلُ ضمرةَ بنِ حبيبٍ 703] 

عن ضمرَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف أهِل الذمِة: »مسُّوهم وال ُتكنُّوهم، وأِذلُّوهم وال   -  7008
هم طريٌق فَأجِلؤوهم إىل َأضَيِقها«.   َتظِلموهم، وإذا مجَعْتُكم وإايَّ

 ضمرة عن عمر من قوله موقوفًا.   ( من طريقه عن حبيب عن183/ 2أبوبكر بن أبي مريم ضعيف. وأخرجه ابن عساكر )# اإليماء: 
 

 [ مرسلُ طاوسِ بنِ كَيسانَ 704] 
: َأرأيَت ُمتَعَتنا هذه اي رسوَل هللِا أَِلعاِمنا هذا َأم   -  7009 ا كاَن أايُم ِمىن وحلُّوا قاَل له عليٌّ عن طاوٍس قاَل: قاَل: فلمَّ
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 لألبِد؟ قاَل: »ال، َبل لألبِد«. 
 ( عن طاوس عن جابر وابن عباس في حديث طويل 10972رواه الطبراني ) # اإليماء: 

 
 هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن يَزوُر البيَت أايَم ِمىن.  عن طاوٍس، أنَّ رسولَ  -  7010

 ( من طريق ابن طاوس عن أبيه 161أخرجه أبوداود في المراسيل )# اإليماء: 
 

 عن طاوٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم مثَله.  -  7011
 «. ولفُظ احلديِث الذي قبَله: »ال طالَق ِلَمن مل ينكْح، وال عتاَق ِلَمن ال مَيلكُ 

 مرسل. #
 

عن طاوٍس يبلُغ به النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »َمن َأحيا َموااتً ِمن األرِض َفهو له، َوعادي األرِض هلِل   -  7012
 ولرسوِلِه صلى هللا عليه وسلم«.

 (51/ 5شطره األول روي موصواًل عن ابن عباس، أخرجه ابن عدي في الكامل )# اإليماء: 
 

وهٍب   نيبُّ صلى هللا عليه وسلم آيًة وهو على املنرِب ذكَر فيها اخلمَر، قاَل: فقاَم إليه أبوعن طاوٍس قاَل: َتال ال -  7013
، قاَل: فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »كلُّ   اجلَيَشاينُّ فسأَلَه عن امِلْزِر، قاَل: »وما امِلْزُر؟« قاَل: شيٌء ُيصنُع ِمن احلبِّ

 ُمسكٍر حراٌم«. 
 ( من طريق طاوس عن ابن عباس 10927طبراني )وصله ال# اإليماء:  

 
ْث أمرَي املؤمننَي، فقاَل   -  7014 عن املدائينِّ قاَل: حجَّ سليماُن بُن عبِدامللِك فواَف طاوَس مبكَة، فقيَل لطاوس: َحدِّ

 يف ُسلطانِه فجاَر يف  طاووس: إنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أشدُّ الناِس عذاابً يوَم القيامِة من َأشرََكه هللاُ 
 ُحكِمه«.

 قاَل الفضُل بُن سليماَن: فرأيُت سليماَن بَن عبِدامللِك قد تغريََّ وجُهه. 
 مرسل. #

 
عن طاوٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا ذُكَر َأصحاب فَأمِسكوا، وإذا ذُِكَر الَقدُر فَأمِسكوا،   -  7015

 وإذا ذُِكَر النجوُم فَأمِسكوا«. 
 .(: هذا سند صحيح لوال إرساله80/ 1قال األلباني في الصحيحة )# اإليماء:  
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 ريزٍ [ مرسلُ طلحةَ بنِ عبيد اهلل بنِ كَ 705] 
عن طلحَة بِن عبيد هللا بِن الَكريِز قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ ِمن عظِم جالِل هللِا إكراَم   -  7016

يبِة يف اإلسالِم، واحلامِل للقرآِن غرِي الغَايل فيه وال اجلَايف عنه، واإلماُم املقِسُط«.  ثالثٍة: ذو الشَّ
  تَبارَك وَتعاىل جواٌد وَيبُّ اجلوَد، وَيبُّ َمعايَل األخالِق، وَيكَره َسْفساَفها«. شهاٍب يف حديِثِه: »إنَّ هللاَ  وزاَد أبو

 مرسل. #
 
 [ مرسلُ طلحةَ بنِ مصرفٍ 706] 

ثين غرُي واحٍد وذكَر طلحَة بَن ُمصرٍف قاَل: قاَل عمُر: اي رسوَل هللِا، أليَس هذا َمقاُم أَبينا؟   -  7017 عن أب إسحاَق: حدَّ
ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبْ َراِهيَم ُمَصلًّى{ ]البققاَل: »بَلى رة:  «، قاَل عمُر: َأفال نَتخُذُه ُمصلَّى؟ قاَل: فأَنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ: }َواُتَِّ

125 .] 
 مرسل. #
 

 [ مرسلُ عامرِ بنِ شُراحيلٍ الشَّعبِّ 707] 
عيبِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َلقد أُمرُت ابلسواِك حَت َخشيُت على َفمي«. -  7018  عن الشَّ

 مرسل. #
 

ثْتهم،   -  7019 ، أنَّ أمساَء بنَت ُعميٍس ملَّا قدمْت ِمن احلبشِة كانت مع جعفٍر، فرَأهْتم يتَّخذوَن النَّعَش، فحدَّ عيبِّ عن الشَّ
 ى هللا عليه وسلم َأن تُتخذ النُّعُش.فأَمَرهم النيبُّ صل

 إسناده ضعيف على إرساله. # اإليماء: 
 

عن عامٍر قاَل: جاَءت امرأٌة إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقالْت: اي رسوَل هللِا، إنَّ َزوجي أْيتيين وَأان صائمٌة،   -  7020
ا تزوجُتها أَلستِعفَّ هبا، وإيّنِ َقلَّ ما آتِيها إال قالْت: إيّنِ  قاَل: فَأرَسَل إىل زوِجها، فقاَل: اي رسوَل هللِا، قد عرفَت حَ  ايل، وإمنَّ

 صائمٌة، فقاَل هلا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َتصومي إال إبذنِِه«. 
 مرسل. #

 
 عن عامٍر قاَل: مل يَعتِمر رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عمرًة إال يف ذي القعدِة.  -  7021

 ]في اإلسناد زكريا وهو مدلس وقد عنعن[. # اإليماء:  
 

  عن عامٍر قاَل: كانْت ُجويريُة بنُت احلارِث ِمن ملِك مَينِي رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فأعتَ َقها مث اسَتنَكحها، -  7022
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 وجعَل مهَرها عتَق كلِّ مَملوٍك ِمن َبين املُصطَلِق. 
 مرسل. #

 
عن عامٍر قاَل: طلََّق ابُن عمَر امرأَته وهي حائٌض، فانطَلَق عمُر إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فأخرَبَه، فأَمَره   -  7023

هِتا وََيتسَب هبذ  ه تطليقًة اليت طلََّقها أوَل مرٍة. َأن يُراِجَعها إذا َطهرْت، مث َيستقبَل الطالَق بعدَّ
 .(20)ص ]هذا إسناد صحيح رجاله ثقات[ وروي موصواًل عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر، أخرجه ابن الجالبي في جزئه# اإليماء:  

 
ا   -  7024 عيبِّ قاَل: كتَب رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأربعَة كتٍب، فكاَن أول ما كتَب: ابمِسَك اللهمَّ، فلمَّ عن الشَّ

{ ]هود:   ا نزلْت سورُة بين إسرائيَل: }ُقِل اْدُعوا اَّللََّ َأِو  41نزلْت سورُة هوٍد: }ارَْكُبوا ِفيَها ِبْسِم اَّللَِّ [ كتَب بسِم هللِا، فلمَّ
ا نزلْت سورُة النمِل: }ِإنَُّه ِمْن ُسَلْيَماَن َوِإنَُّه ِبْسِم اَّللَِّ الرَّمْحَِن  110ُعوا الرَّمْحََن{ ]اإلسراء:  ادْ  [ كتَب بسِم هللِا الرمحِن، فلمَّ

 [ كتَب بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم. 30الرَِّحيِم{ ]النمل: 
 مرسل. #

 
َدلَْته يف زوِجها خولُة بنُت الصامِت، وأُمُّها معاذُة اليت أَنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ فيها:  عن عامٍر قاَل: إنَّ املرأَة اليت جا -  7025

[، قاَل: كانْت أَمًة لعبد هللا بِن ُأبٍّ املنافِق، فكاَن ُيكرُِهها  33}َواَل ُتْكرُِهوا فَ تَ َياِتُكْم َعَلى اْلِبغَاِء ِإْن َأَرْدَن حَتَصًُّنا{ ]النور: 
 كاَنت التوبُة هلا دونَه.على البغاِء، و 

 مرسل. #
 

عيبِّ قاَل: ملَّا كاَن يوُم بدٍر قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن مل يكْن له ِفداٌء فلُيعلِّْم   -  7026 عن فراٍس، عن الشَّ
 رَجلنِي ِمن املسلمنَي الكتابَة«. 

 قاَل زيٌد: فُكنت ممن ُعلَِّم الكتاَب.
 .قاَل َيىي: هذه رُخصٌة للُمعلمنيَ 

 .شريك سيء الحفظ# اإليماء:  
 

عيبِّ قاَل: كان فدُي َأسارى بدٍر أربعَة آالٍف إىل ما دوَن ذلَك، فَمن مل يكْن له شيٌء أُِمَر َأن   -  7027 عن جمالٍد، عن الشَّ
 . يُعلَِّم ِصبياَن األنصاِر الكتابَ 

 ]إسناده ضعيف، والخبر مرسل[. # اإليماء:  
 

تِِه إسرافيُل ثالَث ِسننَي،  عن عامٍر قاَل: نزلْت عليه النبوُة صلى هللا عليه و  -  7028 سلم وهو ابُن َأربعنَي سنًة، فُقرَن بنبوَّ
تِِه جربيُل، فنزَل القرآنُ   على  وكاَن يُعلُِّمه الكلمَة والشيَء، ومل ينِزل القرآُن على لسانِِه، فلَما مضْت ثالُث ِسننَي ُقرَن بنبوَّ
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 لسانِِه.
ثنا به عبد هللا  بن أمحَد بِن حنبٍل.  وساَق احلديَث ولفظُه على ما حدَّ

 ]األثر بالسند الذي ساقه المصنف صحيح[ # اإليماء: 
 

عيبِّ قاَل: آَخى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بنَي أب بكٍر وعمَر، فأقبَل أحُدمها   -  7029 عن مالِك بِن مغوٍل، عن الشَّ
ِخريَن إال آِخذًا بيِد صاحِبِه، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َمن سرَّه َأن ينظَر إىل سيَِّدي ُكهوِل أهِل اجلنِة ِمن اأَلولنَي واآل

 . نَي واملُرسلنَي فلَينظْر إىل َهذيِن املُقِبَلنِي«النَّبي
وهو عند الترمذي وابن ماجه من طريق الشعبي عن الحارث عن علي مختصرًا دون شطره األول،   ]هذا حديث مرسل رجاله ثقات[# اإليماء: 

 ( 10323) انظر المسند الجامع 
 

عيبِّ أنَّه قاَل: َخصَّ هللاُ تبارَك وَتعا -  7030 ىل أاب بكٍر الصديَق رضَي هللاُ عنه ِبربِع خصاٍل مل خَيُصْص هِبا أحدًا ِمن  عن الشَّ
ديَق غريَه، وهو صاحُب الغاِر مع رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، ورفيُقه يف اهل ديَق ومل ُيَسمِّ أحدًا الصِّ جرِة،  الناِس: مسَّاه الصِّ

 .ملسلموَن ُشهودٌ وأَمَره رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ابلصالِة وا
 أبوبكر الهذلي متروك.# اإليماء: 

 
، مَثانوَن ِمن أُميت، وَأربعوَن  -  7031 عيبِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أهُل اجلنِة ِعشروَن ومئُة صفٍّ عن الشَّ

 ِمن سائِِر الناِس«. 
 مرسل. #

 
 [ مرسلُ عامرِ بنِ عبد اهلل بنِ لُحَيٍّ 708] 

النيبُّ صلى هللا عليه وسلم املسجَد احلراَم يوَم فتِح مكَة وَمعه  عن أب اليماِن عامِر بِن عبد هللا بِن حُلَيٍّ قاَل: دخلَ  -  7032
ا صرَع صنماً  أَتبَ َعه   خِمَْصرٌة، ولكلِّ قوٍم صنٌم يعُبدونَه، فجعَل أْيتِيها صنماً صنماً ويطعُن يف صدِر الصنِم ِبعصا مث يعفُرُه، فُكلمَّ

املسجِد، والنيبُّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل: }َومتَّْت َكِلَمُت رَبَِّك   الناُس ضرابً ابلُفؤوِس حَت َيكسروُه وَيطرحوُه خارجاً ِمن
ِميُع اْلَعِليُم{ ]األنعام:  َل ِلَكِلَماتِِه َوُهَو السَّ  [. 115ِصْدقًا َوَعْداًل اَل ُمَبدِّ

 مرسل. #
 
 [ مرسلُ عبادٍ 709] 

اثبٍت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم: َعَفْت ذاُت اأَلصاِبِع   عن حممِد بِن عباٍد، عن أبيه قاَل: ملَّا أَنَشَد حساُن بنُ  -  7033
 فاجِلواُء فانَتهى إىل قوِلِه: 

 هجوَت حممدًا فَأجبُت عنه ... وعنَد هللِا يف ذاَك اجلزاءُ 
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 فقاَل له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »جزاُؤَك على هللِا عزَّ وجلَّ اجلنُة اي حساُن«. 

 مرسل. #
 
 دةَ بنِ نُسَيٍّ [ مرسلُ عُبا 710] 

عن ُعبادَة بِن ُنَسيٍّ قاَل: دخَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم املسجَد وهم ِحَلٌق فقاَل: »ما يل َأراُكم .... ُيلُس   -  7034
 الرجُل خلَف صاحِبِه«. 

 ]إسناده ضعيف[. # اإليماء: 
 

 [ مرسلُ عبد اهلل بنِ باباه 712] 
 عن عبد هللا بِن ابابه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كأيّنِ َأراُكم ابلَكوِم جاِثنَي دوَن جهنََّم«.  -  7036

 مرسل. #
 
 [ مرسلُ عبد اهلل بنِ بريدةَ 713]   

، ولكْن يقوُل:  عن ابن بريدَة رفَعه إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال يَقولنَّ أحدُكم ِلمملوِكه: َعبدي -  7037
 ُغالمي، وْليُقل اململوُك أو اململوكُة: سيِّدي«. 

 . وينظر هل تحرف )ابن بريدة( عن )أبي هريرة(.إسناده ضعيف جداً # اإليماء: 
 

ْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة{ ]الفجر:  عن ابِن بريدَة يف قوِلِه تَبارَك وَتعاىل: }ايَ  -  7038 بُن عبِداملطلِب رضي [ قاَل: محزُة 27أَي َّتُ َها الن َّ
 هللاُ عنه وأرضاُه. 

 (. 972]إسناده ضعيف لضعف صالح بن حيان[. وتقدم من وجه آخر عن بريدة )# اإليماء: 
 

 - مرَّتنِي  - القيِس  عن عبد هللا بِن بريدَة األسلميِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اللهمَّ اغفْر لعبدِ  -  7039
 أَتوا إىل اإلسالِم غرَي َخزااي وال َموُتوريَن، مل يُراموا يف اإلسالِم بسهٍم، ومل يُراموا به«. 

 . ]حسن لغيره[# اإليماء:  
 
 اهلل بنِ أبي بكرِ بنِ حممدِ بنِ عَمرو بنِ حزمٍ األنصاريِّ [ مرسلُ عبد  714] 

، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم جلَد   عن عبد هللا بِن أب بكِر بِن حممِد بِن َعمرو بِن حزٍم األنصاريِّ مث -  7040 النجاريِّ
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 رَمِيهَم عائشَة زوَج النيبِّ صلى هللا عليه وسلم.  عبد هللا بَن ُأبِّ ]بِن[ سلوٍل وفالاًن وفالنًة احلدَّ مَثاننَي مَثاننَي يف
 ]إسناده ضعيف[. # اإليماء:  

 
ُهْم َلُه َعَذاٌب َعِظيٌم{ ]ال -  7041 نور:  عن عبد هللا بِن أب بكٍر قاَل: بلَغين أن الذي قاَل هللاُ فيه: }َوالَِّذي تَ َوىلَّ ِكرْبَُه ِمن ْ

 [، أنَّه فالٌن وفالٌن. 11
 اده ضعيف[. ]إسن# اإليماء:  

 
 [ مرسلُ عبد اهلل بنِ أبي زكريا اخلزاعيِّ 715] 

عن عبد هللا بِن أب زكراي اخلزاعيِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ألن يُفرَع رأُس الرجِل فرعاً خيلُص   -  7042
طِفِه  الفرُع إىل عظِم رأِسه خرٌي له ِمن َأن َتضَع امرأٌة َيدها على رأِسِه ال حتلُّ له، وألْن يربَص الرجُل برصاً خيلُص الرَبُص إىل ع

 خرٌي له َمن َأن َتضَع امرأٌة يَدها على ساعِدِه ال حتلُّ له«. وساعَديهِ 
 مرسل. #
 

 [ مرسلُ عبد اهلل بنِ زيدٍ اجلرميِّ أبي قاِلبةَ 716] 
 عن أب ِقالبَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اجلمعُة واجبٌة على من أواُه الليُل«.  -  7043

 ضعيف[. ]إسناده  # اإليماء:  
 

ُتضارُّوا يف احلفِر، وذلَك َأن َيِفَر الرجُل إىل جنِب   عن أب ِقالبَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال -  7044
 بئِر الرجِل فيذهَب مبائِِه«.

 . (408وهو في مراسيل أبي داود ) ]إسناده صحيح إلى أبي قالبة[# اإليماء:  
 

 : قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »فضُل العلِم كفضِل العبادِة، وخرُي ِديِنكم الورُع«. عن أب ِقالبَة قالَ  -  7045
 مرسل. #

 
عن أِب ِقالبََة، قاَل: قاَل سعٌد: اي رسوَل هللِا، َأموُت ابألرِض الذي هاَجرُت ِمنها، فقاَل: »اللهمَّ اشِف سعدًا«   -  7046

 مرَّتني أو ثالاثً.
 مرسل. #

 
 عليه وسلم عن أب ِقالبَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َسَب ُجوريَة بنَت احلارِث، فجاَء أَبوها إىل النيبِّ صلى هللا -  7047

انها أليَس قد أحَسنّا؟« قاَل: بَلى   فقاَل: إنَّ اْبنيت ال ُيسََب مثُلها، وَأان َأكرُم ِمن ذلَك، فَخلِّ َسبيَلها، قاَل: »َأرأيَت ِإن خريَّ
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َِك فال َتفَضحينا، قالْت: فإيّنِ ق د اخرتُت رسوَل هللِا صلى  وَأديَت ما َعليَك، قاَل: فَأاَتها أَبوها فقاَل: إنَّ هذا الرجَل قد خريَّ
 هللا عليه وسلم، قاَل: قد وهللِا فَضْحِتنا. 

 مرسل. #
 
 [ مرسلُ عبد اهلل بنِ أبي سلمةَ املاجِشونِ 717]   

عَديِن: سعَد بَن مالٍك وسعدًا آَخَر إىل   -  7048 عن عبد هللا بِن أب سلمَة قاَل: بعَث رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم السَّ
ُتما«، فرداُه.   خيرَب، فباعا أربعَة َمثاقيَل ترباً أو فضًة بثالثٍة َعيناً، فقاَل هلما: »أربَ ي ْ

 مرسل. #
 
 

 [ مرسلُ عبد اهلل بنِ شدادٍ 718] 
ن عبد هللا بِن شداٍد قاَل: كاَن رجٌل يقرأُ خلَف رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو ُيصلِّي، فجعَل رجٌل يُومُئ  ع -  7049

ا َقضى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم صالَتُه قاَل له الرجُل: »ماَلَك تقرأُ خلَف اإل ماِم؟« إليِه ال تقرْأ، فَأىب إال َأن يقرَأ، فلمَّ
 تَنهاين َأن َأقرأ؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا كاَن لَك إماٌم يقرأُ فإنَّ قراَءَتُه لَك قراءٌة«.  فقاَل: ماَلكَ 

( وانظر سنن  1113روي موصواًل عن عبد هللا بن شداد عن جابر بن عبد هللا، وتقدم في مسنده من وجه آخر بنحوه )# اإليماء: 
 (160  - 159/  2يهقي )(، والب324  - 323/ 1الدارقطني )

 
عن أب جعفٍر الفراِء قاَل: عملُت طعاماً فَدعوُت عبد هللا بَن شداِد بِن اهلاِد، فجاَء وهو صائٌم، مث قاَل: إنَّ   -  7050

 كِة«.رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن ُدعَي إىل طعاٍم فلُيجْب، فإْن كاَن ُمفطرًا فلَيطَعْم، وإْن كاَن صائماً فليدُع ابلرب 
 ( عن عبد هللا بن شداد عن ابن مسعود 10563ه الطبراني )وصل# اإليماء: 

 
 

عن عبد هللا بِن شداِد بِن اهلاِد قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل ِإذا أصبَح: »اللهمَّ إيّنِ أُقدُم بنَي   -  7051
ين بقضاِئَك،   َيدي َعَجَليت وِنسياين فيما َأستقبُل يف َيومي َهذا: ابسِم هللِا وَمشيَئِتكَ  فيما ذكرُت، وفيما نسيُت، اللهمَّ رضِّ

لَت«.   وابِرْك يل يف َقَدِرَك حَت ال ُأحبَّ َتعجيَل ما َأخرَت، وال أَتخرَي ما عجَّ
 عمر بن شبيب ضعيف.# اإليماء:  

 
 [ مرسلُ عبد اهلل بنِ صُحارٍ العبديِّ 719]   

، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم بعَث إىل جباٍر َيدعوُه إىل هللِا تعاىل، فقاَل:   -  7052 عن عبد هللا بِن ُصحاٍر العبديِّ
دْت  َأرأيُتم ربَّكم َهذا َأذهٌب هو؟ أم فضٌة هو؟ ألؤلٌؤ هو؟ أَسَرقٌة هو؟ قاَل: فَبينما هو كذلَك ُياِدلُه إذ بعَث هللاُ سحابًة فَرع
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يف اَّللَِّ َوُهَو  َأرسلْت عليه صاعقًة فقَتلْته، فأَنزَل هللاُ تعاىل: }َويُ ْرِسُل الصََّواِعَق فَ ُيِصيُب هِبَا َمْن َيَشاُء َوُهْم ُُيَاِدُلوَن وبَرقْت، و 
 [.13َشِديُد اْلِمَحاِل{ ]الرعد: 

 مرسل. #
 
 [ مرسلُ عبد اهلل بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ 720] 

ما قاال: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:  عن ابِن شهاٍب، عن عام -  7053 ِر بِن سعٍد وعبد هللا بِن عامِر بِن ربيعَة أهنَّ
فِإذا مسعُتم »إنَّ هذا الَوابَء رِجٌز َعذَب هللاُ به بعَض األُمِم قبَلكم، فَبقيْت يف األرِض ِمنه بَقااي، فَيجيُء َأحياانً ويذهُب أحياانً،  

 َتدُخلوها، وِإذا وقَع ِبرٍض وأنُتم هبا فال خُيرَجنَّكم الفراُر ِمنه«. به ِبرٍض ولسُتم هبا فال 
 (144هو في الصحيحين عن الزهري عن عامر بن سعد عن أسامة بن زيد، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 

 
 [ مرسلُ عبد اهلل بنِ عبد الرمحن بنِ أبي احلسنيِ 721]   

عن ابِن أب احلسنِي املكيِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »نِعمت الدخنُة اللبان، واللباُن دخنُة   -  7054
 األنبياِء، ولن يدخَل بيتاً ُدخَن فيه بلباٍن ساحٌر وال كاهٌن«. 

 مرسل. #
 
 اهلل بنِ عُبيدٍ بنِ عُمريٍ   [ مرسلُ عبد 722]   

 عن عبد هللا بِن ُعبيِد بِن ُعمرٍي حديثه يرفُعه: »فضُل املؤمِن العامِل على املؤمِن العابِد َسبعنَي َدرجًة«.  -  7055
 ( عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس 95البر في العلم ) ]فيه علل[ ووصله ابن عبد# اإليماء: 

 
 [ مرسلُ عبد اهلل بنِ عبيد اهلل ابنِ أبي مُليكةَ 723]   

هذا خرٌي ِمن ألِف صالٍة فيما   عن ابِن أب ُمليكَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »صالٌة يف َمسجدي  -  7056
 يَن صالًة مما ِسواُه ِمن املساِجِد«. ِسواُه ِمن املساِجِد إال املسجَد احلراَم، وصالٌة يف املسجِد احلراِم أفضُل ِمن مخٍس وعشر 

 مرسل. #
 

 عن ابِن أب ُمليكَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم طاَف بعَد العصِر فصلَّى رَكعتنِي. -  7057
 مرسل. #
 

عن عبد هللا بِن عبيد هللا بِن أب ُمليكَة، أنَّ أاب قتادَة األنصاريَّ مث السلميَّ قاَل خلالِد بِن الوليِد يوَم الفتِح: َهذا  -  7058
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قتادَة اي رسوَل هللِا؟   يوٌم يذلُّ هللاُ فيه قريشاً، فقاَل بعُض أصحاِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: َأال َتسمُع ما يقوُل أبو
 رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »مهاًل اي أاب قتادَة، فإنََّك لو َوزنَت ِحلَمَك مع ُحلوِمهم لتحاقَ ْرَت ِحلَمَك مع  فقالَ 

م، ال  ُحلوِمهم، ولو َوزنَت رأَيَك مع رأِيهم لتَحاقَ ْرَت رأَيَك مع رأِيهم، ولو َوزنَت فعاَلَك مع فعاهِلم لَتحاقَ ْرَت فعَلَك مع فعاهلِ 
 ا قريشاً، وَتعلَّموا ِمنها، َفلوال َأن تَ ْبطَُر قريٌش أَلخربهُتم مبا هلم عنَد ربِّ العاَلمنَي«. تُعلِّمو 

 . محمد بن عكرمة قال في التقريب: مقبول# اإليماء:  
 
 [ مرسلُ عبد اهلل بنِ عُتبةَ 724]   

عن عوِن بِن عبد هللا بِن ُعتبَة، عن أبيه أنَّه قاَل: بيَنما عبد هللا بُن مسعوٍد يف مسجٍد َيدعو دعاًء، مرَّ به رسوُل  -  7059
ا حاَذى به مسَع دعاَءُه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ومل يعرِْفُه، فقالَ  :  هللِا صلى هللا عليه وسلم وَمعه أبوبكٍر وعمُر، فلمَّ

، قاَل: محدُت هللَا  »َمن هذا؟« سَ  ْل تُعطَْه، فرَجَع أبوبكٍر إىل عبد هللا فقاَل: الدعاُء الذي كنَت َتدعو به آنِفاً أِعْده عليَّ
، ولقاُؤَك حقٌّ، واجلنُة حقٌّ، والناُر حقٌّ، وُرسُلَك حقٌّ، وكتاُبَك حقٌّ، و  النَّبيوَن حقٌّ، وجمدتُه مث قلُت: ال إلَه إال هللاُ، وعُدَك احلقُّ

 وحممٌد حقٌّ. 
 .( عن عون بن عبد هللا عن سعيد بن المسيب عن ابن مسعود8418ووصله الطبراني ) ]مرسل وإسناده حسن[ # اإليماء:  

 
 عن عوِن بِن عبد هللا، عن أبيِه قاَل: ما ماَت رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم حَت َكتَب وقرَأ. -  7060

عيبِّ فقاَل: قد صدَق، قد مسعُته ِمن َأصحابِنا َيذكروَن ذلَك.   قاَل جمالٌد: فذكرُت ذلَك للشَّ
 : موضوع.(234)الضعيفة  السلسلة # 
 

 قتادةَ [ مرسلُ عبد اهلل بنِ أبي  725] 
ا مجَع النيبُّ صلى هللا عليه وسلم بنَي احلجِّ والعمرِة ألنَّه َعِلَم أنَّه ال َيجُّ بعدَ  -  7061  ها. عن عبد هللا بِن أب قتادَة قاَل: إمنَّ

 (.1030]إسناده صحيح[. وروي عن ابن أبي قتادة عن أبيه موصواًل، انظر علل الدارقطني )# اإليماء:  
 

 هلل بنِ حممدِ بنِ عليِّ أبي جعفرٍ املنصورِ [ مرسلُ عبد ا 727]   
عن حممِد بِن َعمرو بِن مصعٍب املروزيِّ قاَل: ملَّا دخَل سفياُن الثوريُّ على اخلليفِة أب جعفٍر فسأَله َأن َُيدثَه   -  7063

ا خرَج ِمن عنِده قاَل اخلليفُة   فحدثَه حَبديثنِي َأحُدمها ِمن حديِث َبين إسرائيَل، واآلَخُر ِمن أحاديِث البحِر، قاَل: فلمَّ
ثنا هبذيِن احلديثنِي؟ قاَل: َفقالوا: ال َندري، قاَل: فقاَل: ألصحاِبه: أَتدروَن   ملَ حدَّ

ثوا عن البحِر وال حرَج«.  ثوا عن َبين إسرائيَل وال حرَج، وحدِّ  إنَّه جاَء يف احلديِث: »حدَّ
 فَأحبَّ َأن َُيدثنا حبديثنِي ال َُيَرُج فيهما.
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قوُل للُفقهاِء وفيهم أبو حنيفة: أليَس احلديُث عن النيبِّ صلى هللا عليه عن الربيِع بِن يونَس قاَل: مسعُت املنصوَر ي -  7064
 وسلم صحيٌح: »املؤمنوَن عنَد ُشروِطهم«؟ 

 أبو  َفقالوا: بَلى، فقاَل: إنَّ أهَل املوصِل شَرطوا َأن ال خَيُرجوا عليَّ وَقد َخرجوا، فَقد أحلَّ هللاُ يل دماَءهم وأمواهَلم، فسكتَ 
عنه وجعَل اجلواَب يكوُن ِمن غريِه، فقاَل رجٌل ِمنهم: يُدَك املبسوطُة عليهم، وقوُلَك املقبوُل فيهم، فإْن   حنيفة رضي هللاُ 

عفوَت فأهل العفِو أنَت، وِإن عاقبَتهم فبما َيستحقوَن، فقاَل املنصوُر ألب حنيفَة: ما تقوُل أنَت اي شيُخ؟ فقاَل: أَلسنا يف  
م َشرطوا لَك ما ال مَيلكوَن وَشرطَت عليهم ما ليَس لَك، فإْن أخذَت ما ال َيلُّ  خالفِة نبوٍة وأماٍن؟ قاَل: بَ  لى، قاَل: إهنَّ

 فإذا فشرُط هللِا أحقُّ َأن يُوف به، فقاَل: ُقوموا، َفقاموا فتفرَّقوا، مث أحضَرهم فقاَل ألب حنيفَة: اي شيُخ، إيّنِ فكرُت فيما قلتَ 
 ِدَك وال تُفيت الناَس مبا يكوُن فيه شنٌي على إماِمَك فتبسَط على أَيدي اخلوارِج.القوُل كما قلَت، انصرْف إىل بال

 أحمد بن محمد بن المغلس هو ابن محمد بن الصلت بن المغلس الكذاب، وهللا أعلم. # اإليماء:  
 

 [ مرسلُ عبد الرمحن بنِ جُبريِ بنِ نُفريٍ 728] 
عن عبد الرمحن بِن ُجبرِي بِن نُفرٍي قاَل: أرسَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم رجاًل وهو قاعٌد يف املسجِد، فقاَل:   -  7065

»امجْع يل َبين هاشٍم يف داٍر«، قاَل: فجَمَعهم، فقاَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم حَت دخَل الداَر فجلَس ِمنهم مث قاَل:  
فقاَل:   فقاَل: »هل فيُكم غريٌب ِمن غريِكم؟« قَالوا: ال، إال ابُن اخِتنا، وكاَن رجاًل ِمن اأَلشعرِينَي،»افتْح يل ابَب الداِر«، 

قربنَي، فإايَي »ابُن ُأخِتكم ِمنكم، اي َبين هاشٍم، إنَّ هللَا بعَثين إىل اخللِق عامًة وبعَثين إليكم خاصًة، وأَمَرين َأن أُنذَر َعشرييت األَ 
ا َأو ال  نيا على رقاِبكم ُتْدُلوَن بَقرابِتكم، فإمنَّ ليائي ِمن مجيِع  أتتنيَّ أُميت يوَم القيامِة يقَتِسموَن ُملَك اآلخرِة وأتُتوين حَتملوَن الدُّ

 أُميت املُتقوَن، وإنَّ لكم دعوًة جُمابًة، فَأقيموا فيها مجيعاً بيَنكم«.
ا َقَضى رغبَتهم جعَل يسأُل َمن يَليِه: »مباذا دعوَت؟« مث الذي يَليِه، مث الذي يَليِه،  قاَل: فرَفَع يَده ورَفعوا أيديَهم، قاَل: فل مَّ

رداِء فرَأى رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم رافعاً يَده، فأقبَل حَت حضَر َمعهم الرَّغبَة، فسأََله يوَمئٍذ:   وقد حَضَر ذلَك أبو الدَّ
اللهمَّ أسأُلَك جناِت الفردوِس نُزاًل، وجناِت عدٍن نَفاًل، يف ُمعافاٍة ِمنَك ورمحٍة وخرِي   »ِب دعوَت به اي ُعوميُر؟« قاَل: قلُت: 

 عافيٍة وعلٍم ينسأُ، فَأشاُر رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بيِدِه مرًة أو مرَّتنِي يقوُل: »َذهْبَت هِبا اي ُعوميُر«. 
 ]ضعيف جدًا[. # اإليماء:  

 
، فقاَل: »اثُبْت حراُء،  عن عبد الرمحن ب -  7066 ِن ُجبرِي بِن نُفرٍي قاَل: صعَد رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم حراَء فاهتزَّ

 فما عليَك إال نيبٌّ أو ِصديٌق أو فاروٌق أو شهيٌد مؤمٌن«، يَعين عثماَن بَن عفاَن.
 . ح ثابت[]إسناده ضعيف إلرساله، ولضعف أبي بكر بن أبي مريم، لكن الحديث صحي# اإليماء:  
 

 [ مرسلُ عبد الرمحن بنِ احلكمِ 729] 
عن أب ُعبيدَة معمِر بِن املُثىن قاَل: ملَّا ادَّعى معاويُة زايدًا وآثَ َر َعمرو بَن العاِص على أهِل بيِتِه .... وَمثَل عبد   -  7067
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اَن ، وسفيالرمحن بُن احلكِم بنَي يَديِه فقاَل: اي أمرَي املؤمننَي .... إنَّ أُميَة بَن عبِد َشٍس ولَد عشرًة ذكورًا، ولَد حرابً وأاب حربٍ 
  وأاب سفياَن، وَعمرًا وأاب َعمرو، والَعاصي وأاب الَعاصي، والعيَص وأاب العيِص، مل يلْد ُعبيداً عبَد ثقيٍف وال العاَص بَن وائٍل،

 أب  نَ وقد جعلَتهما ِشعاَرَك دوَن ِداثِرَك، بل ِسرابَلَك دوَن إزاِرَك، بل نفَسَك بنَي َجنبيَك، مث مل ترَض البِن ُعبيٍد حَت جعلَته اب
 سفياَن َعضيهًة ألبيَك وازدراًء بَبنيَك، 

ومع أنَّ يف ذلَك السخطَة ِمن ربَِّك، واملخالفَة لنبيَِّك صلى هللا عليه وسلم إذ َقضى ابلولِد للفراِش وللعاِهِر احلجَر، فقضيَت  
 أنَت ابلولِد مث نسبَت أابَك عاهرًا وكاَن غنياً عن ذلَك ....... 

 م كثير اختصرته مقتصرًا على المرفوع في القصة كال# اإليماء: 
 
 

 [ مرسلُ عبد الرمحن بنِ أبي الزِّنادِ 730] 
عن ابِن أب الزِّانِد قاَل: ضرَب الزبرُي بُن العواُم رضي هللاُ عنه يوَم اخلندِق عثماَن بَن عبد هللا بِن املغريِة ابلسيِف   -  7068

 َأجود سيَفَك، فغضَب الزبرُي، يريُد أنَّ العمَل ليِدِه ال لسيِفِه.  على ِمغَفرِِه فقطََعه إىل الَقَربوِس، َفقالوا: ما 
 ]إسناده ضعيف، وهو منقطع[. # اإليماء:  

 
 [ مرسلُ عبد الرمحن بنِ سابطٍ 731]   

عن عبد الرمحن بِن سابٍط، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ملَّا ُأخرَِج ِمن مكَة كاَن يشرُب ِمن علِب املشركنَي وهي  -  7069
 ميتٌة. 

 سويد بن عبد العزيز ضعيف.# اإليماء:  
 

ال ُأعلِّمَك كلماٍت إذا  عن ابن سابٍط قاَل: أصاَب خالُد بُن الوليِد َأرٌق، فقاَل له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »أَ  -  7070
ا  قُلَتهنَّ منَت!« قاَل: فقاَل: »ُقل اللهمَّ ربَّ السمواِت السبِع وما َأظلْت، وربَّ اأَلرضنِي وما َأقلَّْت، وربَّ الشياطنِي وم

 غريَُك«.َأَضلَّْت، ُكن َجاري ِمن شرِّ خلِقَك مجيعاً أن يَفرَط عليَّ أحٌد ِمنهم وَأن َيطغى، عزَّ جاُرَك، ال إلَه 
( من طريق علقمة عن سليمان بن بريدة 3523وهو عند الترمذي ) ( عن ابن سابط عن خالد بن الوليد3839وصله الطبراني )# اإليماء: 

 (1896عن أبيه، وانظر المسند الجامع )
 

 [ مرسلُ عبد الرمحن بنِ عائذٍ 732] 
رداِء كاَن يَرمي نبَلُه يوَم الشعِب حَت أَنفَذها، مث جعَل يُِدْهِدُه عليهم الصخرَة واحلجارَة،   -  7071 عن ابِن عائٍذ، أنَّ أاب الدَّ

 فحاَنت ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم 
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نظرٌة ُأخرى فقاَل: »َمن هذا؟«   ، فقاَل: »نِعَم الفارُس ُعوميٌر«، مث حاَنت ِمنهأبو الدرداءنظرٌة فقاَل: »َمن هذا؟« قَالوا: 
 «. أبو الدرداء، فقاَل: »نِعَم الرجُل أبو الدرداءقَالوا: 

 اإلسناد ضعيف. # اإليماء: 
 
 [ مرسلُ عبد الرمحن بنِ عبد اهلل بنِ كعبِ بنِ مالكٍ 733]   

عن عبد الرمحن بِن عبد هللا بِن كعِب بِن مالٍك، أنَّ الرَّهَط الذيَن بَعَث رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إىل ابِن   -  7072
، فقاَل  أب احلُقيِق لَيقتلوُه خبيرَب فَقَتلوه، فَقدموا املدينَة على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو قائٌم على املنرِب يوَم اجلمعةِ 

ُل هللِا صلى هللا عليه وسلم حنَي رآهم: »َأفلَحت الُوجوُه«، قَالوا: َأفلَح وجُهَك اي رسوَل هللِا، قاَل: »َأقتلُتموُه؟«  هلم رسو 
 قَالوا: نَعم. 

ِب  فَدعا ابلسيِف الذي قُتَل به فَسلَّه وهو قائٌم على املنرِب، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأجْل، َهذا طعاُمُه يف ُذاب
 السيِف«.

 وكاَن الرَّهُط عبد هللا بَن عتيٍك، وعبد هللا بَن أُنيٍس، وأسوَد بَن خزاعيٍّ حليٌف لبين سلمَة. 
، ومل َيَفظ ابُن شهاٍب الزهريُّ اخلامَس.  قاَل ابُن شهاٍب: وأبو  قتادَة فيما نظنُّ

 

 [ مرسلُ عبد الرمحن بنِ عَمرو األَوزاعيِّ 734] 
عن اأَلوزاعيِّ يرفُعه إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: »ال َتقطَعوا الشهادَة على أهِل القبلِة، فإنَّه َمن يَقطع الشهادَة   -  7073

 عليهم فَأان ِمنه بريٌء، وهو ِمين بريٌء، إنَّ هللَا تبارَك وَتعاىل كَتَمنا ما َيصُنع ِبهِل القبلِة«. 
 

لى عبد هللا بِن عليٍّ وأصحاُب اخلشِب وقوٌف، فُأجلسُت على كرسيٍّ فقاَل يل: ما  عن األوزاعيِّ قاَل: دخلُت ع -  7074
 تقوُل يف دماِء َبين أميَة؟ قاَل: فأخذُت ُأحدُث يف حديٍث غريِه فقاَل يل: ارجْع ويَلَك ما تقوُل يف دمائِهم؟ قاَل: قلُت: ال حَتلُّ 

 لَك قاَل: وملَ ويَلَك؟ قاَل: قلُت:
 صلى هللا عليه وسلم بعَث حممَد بَن مسلمَة وأَمَره َأن يُقاتَل الناَس حَت يَقولوا ال إلَه إال هللاُ، فإذا قَالوها  ألنَّ رسوَل هللاِ 

 عَصموا دماَءهم وأمواهَلم إال حبقِّها، وحساهُبم على هللِا. 
ها عليٌّ بصفنَي؟ قاَل: قلُت: لو كاَنت  فقاَل يل: ويَلَك، أَوليست اخلالفُة لنا ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَتل علي

 اخلالفُة لكم ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذًا ما رضَي عليٌّ عليه السالُم ابحلَكمنِي، قاَل: فقاَل يل: اخرْج ويَلَك، فما 
 ظننُت أيّنِ ُأمحُل إال َميتاً. 

 
يَعين أصحاَب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم   -يوَم بدٍر: َأال َتروهَنم  عن اأَلوزاعيِّ قاَل: قاَل ُعتبُة بُن ربيعَة ألصحاِبهِ  -  7075
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ظَ  - ظوَن َتلمُّ  احليَّاِت.  قد َجثوا على الرَُّكِب يَ تَ َلمَّ
 مرسل. #
 
 [ مرسلُ عبد الرمحن بنِ أبي عَمرةَ األنصاريِّ 735]   

، أنَّ امرأًة موالًة لر  -  7076 سوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَنت تقوُم الليَل  عن عبد الرمحن بِن أب َعمرَة األَنصاريِّ
نَّيت وَتصوُم النهاَر، فبَلَغ ذلَك رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقاَل: »لكينِّ ُأصلِّي وَأانُم، وَأصوُم وأُفطُر، فَمن رِغَب عن سُ 

 فليَس ِمين«. 
 مرسل. #
 
 [ مرسلُ عبد الرمحن بنِ غَنمٍ 736]   

عن عبد الرمحن بِن َغنٍم قاَل: ُأصيَب معاٌذ بولِدِه فاشَتدَّ جزُعُه عليِه، فبلَغ ذلَك النيبَّ صلى هللا عليه وسلم،   -  7077
ا فكتَب إليِه: »ِمن حممٍد صلى هللا عليه وسلم إىل معاِذ بِن جبٍل، سالٌم عليَك، فإيّنِ َأمحُد إليَك هللَا الذي ال إلَه إال هو، أمَّ 

اهلنيَِّة   هللاُ لَك األجَر، وَأهلَمَك الصرَب، وَرزَقنا وإايَك الشكَر، مث إنَّ أنُفَسنا وَأهلينا وَأموالَنا وَأوالَدان ِمن مواِهِب هللاِ  بعُد، فعظَّمَ 
َعَك به يف غبطٍة وُسروٍر، وقبَضُه ِمنَك ِبجِر الصالِة والرمحِة واهلُدى ِإن صربَت واحتسْبَت،  فال جَتمعن   وَعواريِه املُستوَدعِة، مت َّ

ُمصيبِتَك قد َأطعَت ربََّك  عليَك اي معاُذ َخصَلتنِي َأن َُيِبَط َجَزُعَك أجَرَك فتنَدَم على ما فاَتَك، فإنََّك لو قدمَت على أبوابِ 
ْزَت موِعَده عرفَت أنَّ املصيبَة قد َقصرْت عنه، واعلْم اي معاُذ أنَّ اجلزَع ال يردُّ َميتاً وال  يدفُع ُحزانً، فَأحِسن  عزَّ وجلَّ وتَ َنجَّ

ْز املوِعَد، وْلَيذهْب أَسُفَك على ما هو انِزٌل بَك، وكَأن قٍد، والسالُم«.  الَعزاَء، وتَنجَّ
 (.5054]موضوع[. وتقدم بإسناد آخر عن معاذ موصواًل )# اإليماء:  

 
 [ مرسلُ عبد الرمحن بنِ أبي لَيلى 737]   

إذا مل ُيصلِّي أربَع   -قَالوا: النيبُّ صلى هللا عليه وسلم؟ قاَل: نَعم  -: كاَن عن عبد الرمحن بِن أب لَيلى قالَ  -  7078
 ركعاٍت قَبَل الظهِر َصالُهنَّ بعَد الظهِر.

 إسناده ضعيف على إرساله. # اإليماء:  
 

 ٍة ِمن الشرِك«. عن عبد الرمحن بِن أب لَيلى يرفُعه قاَل: »َمن علََّق التَّمائَم وعقَد الرُّقى فهو على ُشعب -  7079
 مرسل. #
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ُل، أو  -  7080 عن عبد الرمحن بِن أب لَيلى قاَل: قاَل رجٌل لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: أتُرُك انَقيت أو بَعريي وأَتوكَّ
ْل«. ُل؟ قاَل: »َبل اعِقْلُه وتوكَّ  َأعِقُلُه وأَتوكَّ

 مرسل. #
 

 »إذا أشعَر فُكْل«.  عن عبد الرمحن بِن أب لَيلى قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: -  7081
 ]مرسل ضعيف[. # اإليماء:  

 
 [، قاَل: نزلْت يف الوليِد بِن ُعقبَة بِن أب ُمعيٍط. 6عن ابِن أب لَيلى: }ِإْن َجاءَُكْم فَاِسٌق بِنَ َبٍإ{ ]احلجرات:  -  7082

 . ]إسناده صحيح[# اإليماء:  
 

رًا، فوردُت عن عبد الرمحن بِن أب لَيلى قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »رأيُت البارحَة كأيّنِ َوردُت بئ -  7083
على غنٍم سوٍد، مث وردُت على غنٍم ُعْفٍر فَنعقت هبا فاخَتلطْت«، فقاَل أبوبكٍر: َدعين ُأعربْها، قاَل: »اعرُبْها«، قاَل: هذه  

 العرُب تَتبُعها العجُم، قاَل: »كذلَك قال املََلُك اي أاب بكٍر«. 
وي موصواًل عن ابن أبي ليلى عن أبي بكر بنحوه، وعن ابن أبي ليلى عن  ]رجال اإلسناد كلهم ثقات لكن فيه علة اإلرسال[ ور # اإليماء: 

 أبي أيوب بنحوه 
 
 

عن عبد الرمحن بِن أب ليلى قاَل: أصاَب عليٌّ رضي هللاُ عنه بنَت محزَة ِمن املشركنَي وهي جاريٌة شابٌة، قاَل   -  7084
فذكَر عليٌّ وجعفٌر وزيٌد أيُّهم أحقُّ هبا، وكانْت خالُتها عنَد جعفٍر أمساَء بنِت عميٍس، وكاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم  

، فأرسَل إليهم النيبُّ صلى هللا عليه وسلم أو أَتوُه، فذَكروا أيهم أحقُّ بقبِضها، فقاَل النيبُّ صلى هللا  قد آَخى بنَي زيٍد ومحزةَ 
وأمَّا أنَت اي عليه وسلم: »أمَّا أنَت اي عليُّ فإنََّك ِمين وَأان منَك، وأمَّا أنَت اي زيُد فَموىل هللِا ورسوِلِه، فَمن أحبَّك فقد أحبَّين، 

 هَت َخْلقي وُخُلقي، وأنَت أحقُّهم هبا ألنَّ خالَتها عنَدَك«.جعفُر فَأشب
( من طريق ابن أبي ليلى عن علي ولم يسق لفظه، وأحال على لفظ سابق ليس فيه قول النبي صلى هللا 2279أخرجه أبوداود ) # اإليماء: 

 ( 10142عليه وسلم في علي وزيد وجعفر وانظر المسند الجامع )
 

ن بِن أب لَيلى قاَل: جاَء أبوبكٍر الصديُق وأُمُّ ُروماَن حَت َدخال على رسوِل هللِا، فقاَل: »ما جاَء  عن عبد الرمح -  7085
ال  ِبكما؟« قاال: اي رسوَل هللِا، َتستغفُر لعائشَة وحنُن شهوٌد، فقاَل: »اللهمَّ اغفْر لعائشَة بنِت أب بكٍر مغفرًة ظاهرًة ابطنًة 

ا رأى  ُسروَرمها بذلَك قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما زالْت هذه َدعويت ِلَمن أسَلَم ِمن أُميت ِمن  تغادُر ذنبًا«، فلمَّ
 َلدْن بَ َعثين هللاُ عزَّ وجلَّ إىل َيومي هذا«. 

 . ]في إسناده من لم أقف على حاله وفيه انقطاع[# اإليماء:  
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 [ مرسلُ عبد الرمحن بنِ مطرفٍ 738] 
عن عبد الرمحن بِن مطرٍف، أنَّ عائشَة وحفصَة َزوجي النيبِّ صلى هللا عليه وسلم صاَمتا يف يوٍم شديِد احلرِّ   -  7086

ا َأاتمها رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم قالَتا له: قد أَصْبنا اليوَم إمثاً شديدًا، فأخرَباته مبا فَعلَتا،  َم وقاَل  فأَفَطَرات، فلمَّ فتبسَّ
 ما يوماً مكانَُه«. هلما: »ُصو 
 إسناده ضعيف.  # اإليماء:

 
 [ مرسلُ عبد الرمحن بنِ ملٍّ أبي عثمانَ النَّهديِّ 739]   

عن أب عثماَن النَّهديِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »خرُي طيِب الرجاِل ما ظهَر رَُيه وخفَي لونُه،   -  7087
 َي رَُيه«. وخرُي طيِب النساِء ما ظهَر لونُه وخف

 (49  - 48/ 1روي موصواًل عن أبي عثمان عن أبي موسى األشعري، انظر ضعفاء العقيلي )# اإليماء: 
 

 عن أب عثماَن، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل للعباِس: »هاُهنا، فإنََّك ِصنُو أب«. -  7088
 مرسل. #

 
 [ مرسلُ عبد الرمحن بنِ هُرمزٍ األعرجِ 740] 

  عن عبد الرمحن األعرِج قاَل: خلََّف النيبُّ صلى هللا عليه وسلم على سعٍد رجالً فقاَل: »إْن ماَت فال َتدِفنوهُ  -  7089
 هبا«.

 .]رجاله ثقات لكنه منقطع[# اإليماء:  
 
 [ مرسلُ عبد الرمحن بنِ يعقوبَ 741]   

نَِّة وال ذي احلنَِّة«.  -  7090  عن العالِء، عن أبيه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال جتوُز شهادُة ذي الظِّ
 ( عن العالء عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة. 201/ 10]إسناده ضعيف[. ووصله البيهقي ) 

 
 [ مرسلُ عبد العزيز بنِ عبد اهلل بنِ املاجِشونِ 742]   

عزيز بِن عبد هللا بِن املاِجشوِن، أنَّ أسامَة بَن زيٍد كاَن عنَد عائشَة رضي هللاُ عنه، فجعَلْت تغسُل  عن عبد ال -  7091
فقاَل: إنَِّك لَبذرٌة«، قاَل: مث    - ذكَر كلمًة مل أفَهْمها  -الرََّمَص ِمن َعينيِه، فقاَل هلا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَِّك 

ي ما يف َعينِه ِمن الرََّمَص. أَخَذه فأدَخَل لسانَهُ   يف َعينِه فجعَل يُ َقذِّ
 مرسل. #
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عن عبد العزيز ابِن أخي املاِجشوِن قاَل: بَلَغين أنَّه كانْت لعبد هللا بِن َرواحَة جاريٌة َيسَتِسرُّها عن أهِلِه، فقالْت له   -  7092

عليَّ القرآَن   امرأتُه: لقد رأيُتَك دخلَت مع جاريِتَك، وإنَّك اآلَن جلُُنٌب ِمنها، فجاَحَد ذلَك، قالْت: فإْن ُكنَت صادقاً فاتلُ 
 :فقالَ 

 شهدُت ِبنَّ وعَد هللِا حقٌّ ... وأنَّ الناَر َمثوى الكاِفرينا 
 وأنَّ العرَش فوَق املاِء طاٍف ... وفوَق العرِش ربُّ العاَلمينا 

 وحَتِمُله مثانيٌة ِشداٌد ... مالئكُة اإللِه ُمَقرَّبينا 
 

بُت البصَر، فأَتى ابُن رواحَة رسوَل هللِا صلى هللا ثَه احلديَث، فضِحَك رسوُل هللِا  قالْت: آمنُت ابهلِل وكذَّ  عليه وسلم فحدَّ
 صلى هللا عليه وسلم ومل يُغرْي عليِه. 

 مرسل. #
 

اجلهِم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا   عن عبد العزيز بِن عبد هللا بِن أب سلمَة املاِجشوِن إبسناٍد له ال َيفظُُه أبو -  7093
ُك   ِبداِء حقِِّك بَعدي إال الصاِبروَن«.عليه وسلم: »اي عائشُة، ال يتمسَّ

 مرسل. #
 
 [ مرسلُ عبدِالكريمِ بنِ أبي املُخارقِ 743]   

ي على كلِّ لُقمٍة. -  7094  عن عبِدالكرمِي بِن أب املُخارِق قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيسمِّ
 مرسل. #

 
عن عبِدالكرمِي بِن أب املُخارِق قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا َغشَي أهَله َغشَي ابمللَحفِة َعليه   -  7095
 وَعليها.

 مرسل. #
 

عن أب أُميَة عبِدالكرمِي، بِن أب املُخارِق قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »سيُد الدعاِء َأن تقوَل:   -  7096
، وأبالل وُء لَك همَّ أنَت ربِّ ال إلَه إال أنَت، خَلْقَتين وَأان عبُدَك، وَأان على عهِدَك ووعِدَك ما استطعُت، أبوُء لَك بنعَمِتَك عليَّ

 بَذنيب، فاغفْر يل إنَّه ال يغفُر الذنوَب إال أنَت«. 
 ]إسناده ضعيف[. # اإليماء: 
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 [ مرسلُ عبدِالكريمِ بنِ مالكٍ اجلَزريِّ 744]   
عن عبِدالكرمِي أنَّ يف كتاِب النيبِّ صلى هللا عليه وسلم لَعمرو بِن حزٍم يف زكاِة الفطِر: »نصُف صاٍع ِمن حنطٍة،   -  7097

 أو صاٌع ِمن متٍر«. 
 مرسل. #
 

 [ مرسلُ عبدِامللكِ بنِ أبي بشريٍ 745] 
، طاَبْت  عن عبِدامللِك بِن أب بشرٍي رفَع احلديَث قاَل: »ما ِمن يوٍم إال و  -  7098 اجلنُة والناُر تسَأالِن، تقوُل اجلنُة: اي ربِّ

، اشتدَّ َحرِّي، وبَ ُعَد َقعري، ْل َِبهلي، وتقوُل الناُر: اي ربِّ ْت َأهناِري، واشَتقُت إىل َأوليائي، فَعجِّ وعظَُم مَجري،   مثاري، وُمدَّ
ْل إيلَّ َِبهلي«.   عجِّ

 مرسل. #
 
 [ مرسلُ عبدِامللكِ بنِ قريبٍ األَصمعيِّ 746]   

عن األصمعيِّ قاَل: مسَع النيبُّ صلى هللا عليه وسلم عائشَة رضي هللا عنها وهي متثُل بقوِل زهرِي بِن َجناٍب   -  7099
:  الكليبِّ

 ادفْع ضعيَفك ال ََيْر بَك ضعُفه ... يوماً فتدرُكُه العواقب ما َجىن
 وإنَّ َمن ... أَثىن عليَك مبا فعلَت كَمن َجزى  َُيزيَك أو يُثين عليكَ 

 
ه، فقاَل صلى هللا عليه وسلم: »اي عُر الذي كنِت مَتثلنَي به؟« قالْت: أنشدتُُه إايَّ   فقاَل هلا النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »الشِّ

 عائشُة، إنَّه ال يشكُر هللَا َمن ال يشكُر الناَس«. 
 ( 6469عنها ) عروةن طريق تقدم في مسند عائشة م # اإليماء: 

 
 عن األصمعيِّ قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: » .. ويُعيُنه على رزِقِه«.  -  7100

قاَل: وكانْت لرجٍل من أصحاِب رسول هللِا صلى هللا عليه وسلم دابٌة، ففَقَدها رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »اي 
 دابُتَك؟« قاَل: بعُتها ِمن فالٍن، قاَل: »ما جَعَله أحقَّ جبماهِلا ِمنَك«. فالُن، ما فعَلْت 

 مرسل. #
 

 عن أب عثماَن املازيّنِ قاَل: أنشَدان األصمعيُّ للعباِس بِن عبِداملطلِب يف رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم:  -  7101
 بنوِرَك األُفقُ وأَنت ملَّا ظهْرَت َأشرَقت األر ... ُض وضاَءْت 

 مرسل. #
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ُب يف هللِا عزَّ وجلَّ: بالٌل، وعامُر بُن   -  7102 ، أنَّ أاب بكٍر الصديَق رضي هللاُ عنه أعتَق سبعًة كلُّهم يعذَّ عن اأَلصمعيِّ
 ُفهريَة، وزِنِّريُة، وأُمُّ ُعبيٍس، وجاريُة بُن َعمرو بِن املؤّمِل، والنَّهديَُّة، وابنَ ُتها. 

 مرسل. #
 

 [ مرسلُ عبدِامللكِ بنِ حييى 747]   
عن عبِدامللِك بِن َيىي قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َتطُرقوا الطرَي يف َأوكارِها، فإنَّ الليَل أماُن   -  7103

 هللِا«.
 مرسل. #
 

 [ مرسلُ عُبيدِ بنِ عُمريٍ 748]   
 

عن ُعبيِد بِن ُعمرٍي قاَل: قاَل رجٌل: اي رسوَل هللِا، رجٌل َيبُّ املُصلِّنَي وال ُيصلِّي إال قلياًل، وَيبُّ الذاِكريَن وال   -  7105
ُق إال قلياًل، وَيبُّ الصائِمنَي وال يصوُم إال قلياًل، وَيبُّ اجملاِهديَن وال قنَي وال يتصدَّ ، ُياِهدُ  يذُكُر إال قلياًل، وَيبُّ املصدِّ

 .»  وهو يف ذلَك َيبُّ هللَا ورسوَله واملؤمننَي، قاَل: »هو يوَم القيامِة مع َمن أحبَّ
 . ]رجاله ثقات إال أنه مرسل[# اإليماء:  

 
 [ مرسلُ عبيد اهلل بنِ احلرِّ 749]   

، َأال -  7106 ، َأال ويلُّ أميٍِّ يُنِكُح  عن عبيد هللا بِن احلرِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأال أَبو أميٍِّ  َأخو أميٍِّ
 عثماَن فإيّنِ أَنكحُته ابنيَتَّ، ولو كانْت ِعندي اثلثٌة أَنكحُتها، وما أَنكحُتهما إال ابلوحِي«.

 غيره.  ( عن عبيد هللا بن الحر، عن أنس بن مالك أو45/  39]إسناده ضعيف[. ووصله ابن عساكر )# اإليماء:  
 

 اهلل بنِ عبد اهلل بنِ عتبةَ [ مرسلُ عبيد  750] 
يقوَلنَّ أحدُكم للرجِل َخليلي حَت يعَلَم أنَّه   عن عبيد هللا بِن عبد هللا، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال -  7107
 مؤمٌن«. 

 ( عن عبيد هللا عن ابن عباس 120/ 5وصله الديلمي في مسند الفردوس )# اإليماء: 
 

عبد هللا يبلُغ به النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن ابَت ويف يِدِه ريُح َغْمٍر فَأصابَُه شيٌء فال  عن عبيد هللا بِن  -  7108
 يلوَمنَّ إال نفَسُه«. 

 ( 2127اختلف فيه على الزهري، انظر علل الدارقطني ) # اإليماء: 
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إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم وقد حَلَق حِليَتُه  عن عبيد هللا بِن عبد هللا بِن ُعتبَة قاَل: جاَء رجٌل ِمن اجملوِس  -  7109

 وأطاَل شاربَُه، فقاَل له: »ملَ تفعُل هذا؟« قاَل: هذا يف ِديِننا، قاَل: »ولكْن يف ِديِننا جُنزُّ الشوارَب ونُعفي اللحيَة«. 
 .]مرسل صحيح[# اإليماء:  

 
 [ مرسلُ عثمانَ بنِ إبراهيمَ احلاطبِّ 751] 

عن عثماَن بِن إبراهيَم احلاطيبِّ قاَل: وقَف النيبُّ صلى هللا عليه وسلم على قَتلى بدٍر وَمعه أبوبكٍر رضي هللاُ عنه،  -  7110
 فقاَل أبوبكٍر رضي هللاُ عنه:  فجعَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل مرَّتنِي أو ثالاثً: »يَفلْقَن«،

 نوا َأَعقَّ وَأظَلما هاماً ِمن رجاٍل أحبٍة ... ِإلينا وهم َكا
 ]إسناده ضعيف، وهو مرسل[. # اإليماء:  

 
 [ مرسلُ عثمانَ بنِ البَهيِّ بنِ أبي رافعٍ 752] 

ي   -  7111 ثه هذا احلديَث فقاَل: هو جدِّ عن محاِد بِن موسى رجٍل ِمن أهِل املدينِة، أنَّ عثماَن بَن الَبهيِّ بِن أب رافٍع حدَّ
ا كاَن يوُم بدٍر َأعتَق ثالثٌة ِمنهم أَنِصباهِتم ِمنه، ِمنهم ُعبيُد بنُ  وكاَن أبو   ُأحيحَة ترَكه مريااثً، فخرَج يوَم بدٍر مع بَنيِه، فلمَّ

سعيٍد، والعاُص بُن سعيٍد، وسعيُد بُن سعيٍد، فُقتلوا يوَم بدٍر ثالثُتهم كفارًا، قاَل ....  يشرتي أاب رافٍع أيضاً الذي بقوا  
ٍد   ومئَة أوقيًة ِمن ذهٍب، غرَي أنَّ خالَد بَن سعيٍد َأىب َأن يعتَق وال يبيع، وذلَك أنَّ خالداً غضَب على أب رافٍع يف أُمِّ ولَِبربعنيَ 

 َأن يتزوََّجها، فنهاُه خالٌد عن َتزوُِيها وَأىب إال َأن يفعَل، فاحتَمَل عليه يف ذلَك يف نفِسِه.  أبو رافعألب ُأحيحَة أراَد 
وهاَجَر إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم كلَّمه يف أمرِِه، فَدعا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم خالَد بَن   أبو رافعا أسلَم فلمَّ 

  سعيٍد فقاَل: »َأعِتْق إْن ِشئَت«، قاَل: ما َأان بفاعٍل، قاَل: »فِبْع«، قاَل: وال، قاَل: »فَ َهْب«، قاَل: وال، قاَل: »فأنَت على 
ا مَحَلين علىحقِّ    َك ِمنه«، فلبَث ما شاَء هللاُ، مث أَتى خالٌد النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: قد َوهبُت َنصييب ِمنه لَك، وإمنَّ

رافٍع يقوُل: َأان َموىل   ما صنعُت الغضُب الذي كاَن يف نَفسي عليِه، فأعتَق رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َنصيَبه. فكاَن أبو
ا ويَل َعمرو بُن سعيٍد املدينَة أرسَل إىل الَبهيِّ بِن أب رافٍع فقاَل له: َمن     صلى هللا عليه وسلم، وذلَك بعُد.رسوِل هللاِ  فلمَّ

ا خاَف   َموالَك؟ قاَل: رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فضربَه مئَة سوٍط، مث سأََله فقاَل مثَلها حَت ضربَه مخَسمئِة سوٍط، فلمَّ
ا قَ َتل عبُدامللِك َعمرو بَن سعيٍد قاَل الَبهيُّ بُن رافٍع وكاَن شاعرًا ظريفاً يهجو َعمرو بَن سعيدٍ َأن يقتُ لَ    ه قاَل: َأان َموالكم، فلمَّ

 وميدُح عبَدامللِك. 
ها. ْت وال شلَّْت وانلْت عدوَّ  قاَل أبو احلسن: َأصبُت الشعَر عنَد َغريي ومل أجْده يف ِكتاب: َصحَّ

إنَّ َأاب ُأحيحَة سعيَد بَن العاِص بِن أُميَة هَلَك وترَك عشرَة بننَي،   أنَّ الَبهيَّ بَن عثماَن بَن أب رافٍع قاَل: ىويف رواية أخر 
العاَص بَن سعيٍد فإنَّه َأىب َأن يُعِتَق، وكاَن العاُص بُن سعيٍد قُتَل يوَم بدٍر كافرًا،   ما خالفَأعَتقوا مجيعاً ِحَصَصهم ِمن أب رافٍع 
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وُل  اَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم للعاص: »َأعِتْقه أو ِبْعنيِه أو َهْبُه يل«، فقاَل: ما ُأريُد أن أفعَل شيئاً ِمن ذلَك، فقاَل رسفق
له،  َتُسبَّه«، فأاَتُه بعَد ذلَك العاُص فَوَهَبه  هللِا صلى هللا عليه وسلم: »فاعَلْم أنَّ هللَا شريٌك فيه ليَس لَك َأن تضرِبَُه وال

 يقوُل: َأان َموىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم. أبو رافعفأعتَ َقه النيبُّ صلى هللا عليه وسلم، وكاَن 
ا وىلَّ يزيُد بُن معاويَة َعمرو بَن سعيِد بِن العاِص الذي يُقاُل له اأَلشدُق املدينَة قاَل له: اي  َموىل َمن أنَت؟   أاب رافعقاَل: فلمَّ

السالم، فضَربَه ابلسياِط على َأن يرِجَع عن ذلَك فَأىب، وجعَل يضرِبُه حَت َوفاُه مخَسمئِة سوٍط،    هللِا عليه قاَل: َموىل رسولِ 
ا قَتَل عبُدامللِك َعمرو بَن سعيٍد قاَل الَبهيُّ بُن عثماَن بِن أب رافٍع يف ذلَك:   فلمَّ

ها ... مينٌي هراقت ُمهجَة اب ْت وال ُشلَّْت وانلْت عدوَّ  ِن سعيدِ َصحَّ
 هو ابُن أب العاصي ِمرارًا ويَنتمي ... إىل ُأسرٍة طاَبْت له وُجدودِ 

 
 [ مرسلُ عثمانَ بنِ حممدِ بنِ املغريةِ بنِ أخنس 753] 

عن عثماَن بِن حممِد بِن املغريِة بِن أخنَس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »تُقطُع اآلجاُل ِمن شعباَن   -  7112
 اَن، حَت إنَّ الرجَل يَنكُح ويُولُد له وَلقد خرَج امسُه يف املَوتى«. إىل شعب

 (: منكر.6607إسناده ضعيف[. وقال األلباني في الضعيفة ) ] # اإليماء:
 

عن عثماَن بِن املغريِة بِن األخنِس، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما ِمن يوٍم طلعْت َشُسه إال يقوُل:  -  7113
طاَع  من استطاَع َأن يعمَل يفَّ خريًا فليعمْل، فإيّنِ غرُي َمكروٍر عليُكم أبدًا، وما ِمن ليلٍة طلعْت جُنوُمها إال هي تقوُل: َمن است

   خريًا فليعمْل، فإيّنِ غرُي َمكرورٍَة عليُكم أبدًا، وما ِمن يوٍم إال يُنادي ُمناِدايِن يف السماِء: اي طالَب اخلرِي أبِشْر، َأن يعمَل يفَّ 
َخَلفاً، وما ِمن يوٍم إال يُنادي ُمناِدايِن يف السماِء، يقوُل أحُدمها: اللهمَّ َأعِط ُمنفَق ماٍل  ويقوُل أحُدمها: اي طاِلَب الشرِّ َأقِصْر،

 ويقوُل اآلَخُر: أعِط مُمِسَك ماٍل تَ َلفًا«. 
 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:

 
 [ مرسلُ عديِّ بنِ ثابتٍ 754]   

عوُة، قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اللهمَّ اغفْر لألنصاِر،   -  7114 عن عديِّ بِن اثبٍت قاَل: َأان ممن َأدرَكْتين الدَّ
 وألبناِء األنصاِر، وألبناِء أبناِء األنصاِر«.

 مرسل. #
 
 [ مرسلُ عراكِ بن مالكٍ 755]   

عن عراٍك أنَّه قاَل: بلَغين أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأقاَم مخسَة عشَر يوماً مبكَة يقصُر الصالَة رَكعتنِي   -  7115
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 رَكعتنِي بعَد الفتِح. 
 مرسل. #
 

 عن عراٍك، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن يقوُل: »أايُم التَّشريِق أايُم طُعٍم وشرٍب«.  -  7116
 سل.مر  #
 

عن عراٍك أنَّه كاَن يقوُل: للمفطِر َأن يذبَح به، وأنَّه أخرَبه أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُسئَل عن ذلَك   -  7117
 فقاَل: »هو حالٌل«. 

 مرسل. #
 
 [ مرسلُ عروةَ بنِ الزبريِ 756] 

كَعتنِي مث سلََّم فقاَم، قاَل: فقيَل له: إنََّك صلَّيَت  عن إبراهيَم، عن أبيه قاَل: رأيُت عروَة بَن الزبرِي صلَّى املغرَب َر  -  7119
َث أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فعَل مثَل ذلَك.   رَكعتنِي، فقاَم وصلَّى ركعًة ُأخرى وسجَد َسجَدتنِي، مث حدَّ

 مرسل. #
 

 و صاحلٌ«. عن عروَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ُسئَل عن احلجامِة فقاَل: »ه -  7121
 إسماعيل بن أبان هو الغنوي صاحب هشام بن عروة متروك الحديث[.] # اإليماء:

 
عن عروَة، أنَّ رجاًل ِمن َبين غفاٍر حلَق برسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فصحَبُه وترَك أَبويِه، فقاَل له رسوُل هللِا   -  7122

 صلى هللا عليه وسلم: »َمن كاَن يتمهُن ألبويَك؟« فقاَل: َأان، فَأخدَمُه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم عبدًا، فلبَث رسوُل هللاِ 
 ه وسلم أايماً، مث سأَله عن العبِد »ما فعَل؟« فقاَل: َأعتقُتُه، فقاَل: »لو َأعطيَتُه أَبويَك كاَن خريًا لَك«.صلى هللا علي

 مرسل. #
 

قاَل: »يُبعُث يوَم القيامِة أُمًة وحَدُه بَيين وبنَي عيسى بِن   * عن عروَة قاَل: ُسئَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم عنه  -  7124
 سالُم«. مرمَي عليهما ال

 ]أي عن زيد بن عمرو بن نفيل[ # اإليماء: 
 ( عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر 84ووصله النسائي في فضائل الصحابة ) ]رجال إسناده ثقات، لكنه مرسل[

 
 

وعبَد َمناٍف والقاسَم، قاَل: قلُت هلشاٍم: فأيَن الطيُب والطاهُر؟ قاَل: هذا  عبد العزىعن عروَة قاَل: فوَلَدت له  -  7125
وعبُد مناٍف والقاسُم، ووَلَدت له ِمن النساِء رقيَة وأُمَّ كلثوٍم   عبد العزىما وصفُتم اي أهَل العراِق، فأمَّا َأشياُخنا َفقالوا: 
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لميُة امرأُة عثماَن بن َمظعوٍن إىل  وفاطمَة، فهَلَكْت خدُيُة قبَل اهلجرِة بثالِث ِسننَي،  فأَتْت خولُة بنُت حكيِم بِن األوقِص السُّ
رَبَُّة  النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقالْت: اي رسوَل هللِا، إيّنِ أراَك قد َدَخَلْتَك خلٌة لفقِد خدُيَة، فقاَل: »أجْل، أُمُّ العياِل و 

، أَما إنَّكن معشَر النساِء أرَفُق بذلَك«، فخطَبْت عليه عائشَة بنَت أب بكٍر، البيِت«، فقالْت: َأال أخطُب عليَك؟ قاَل: »بَلى 
 فَبىن بسودَة وعائشُة يوَمئٍذ بنُت سبِع ِسننَي، حَت َبىن هبا حنَي قدَم املدينَة. 

 املغريِة بِن عبد هللا بِن عمَر بِن  وتزوََّج أُمَّ سلمَة بنَت هشاِم بِن املغريِة، وكانْت ِمن أمجِل النساِء، وهي هنُد بنُت أب أميَة بنِ 
 خمزوٍم.

، فهاَجَرْت َمعه إىل احلبش ِة، وتزوَج أُمَّ حبيبَة، وهي رملُة بنُت سفياَن، وكانْت قبَله عنَد عبد هللا بِن جحِش بِن ِرائٍب األسديِّ
عليه وسلم، وأصَدَق عنه أربَعمئِة ديناٍر،   فتنصََّر هناَك وأقاَمْت على إسالِمها، فزوََّجها النجاشيُّ ِمن رسوِل هللِا صلى هللا

 فقِدَمْت على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم َمسريَُه إىل خيرَب. 
، فَبعَثه النيبُّ صلى هللا   وتزوََّج حفصَة بنَت عمَر بِن اخلطاِب بعَد اهلجرِة بثالِث ِسننَي، وكانْت عنَد خنيِس بِن حذافَة السهميِّ

 ابملداِئِن.  عليه وسلم إىل ِكسرى فماتَ 
 وتزوَج صفيَة بنَت ُحَييِّ بِن أَخَطَب حنَي افتَتَح خيرَب، وكانْت قبَله عنَد ِكنانَة ابِن أب احلُقيِق. 

ها صفواِن بِن أب السفرِ  ، وَكانوا  وتزوََّج ُجويريَة بنَت احلارِث بِن أب ضراٍر املُصطلقيِّ يوَم املُريسيِع، وكانْت قبَله عنَد ابِن عمِّ
  ألب سفياَن، وكانْت خزاعُة حلفاَء النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فذلَك قوُل حساِن بِن اثبٍت:حلفاءَ 

 وِحلُف احلارِث بِن أب ضراٍر ... وِحلُف ُقريظَة فيكم سواءُ 
 

 رائٍب األسديِّ بعَد  وتزوَج زينَب ابنَة جحِش بنِ  فتزوََّجها النيبُّ صلى هللا عليه وسلم وجعَل َصداَقها ِعتَق مجاعٍة ِمن قوِمها.
ا كانْت وقَعتْ   يف  اهلجرِة بثالِث ِسننَي، وكانْت حتَت زيِد بِن حارثَة الذي أَنعَم هللاُ عليه ورسولُه، وفيها نزلْت هذه اآليُة ألهنَّ

ِمن كتاِب هللِا مل ُتظِهروُه، نفِسِه صلى هللا عليه وسلم، فقالْت عائشُة وقاَل هلا انٌس ِمن أهِل العراِق: إنَّه يُقاُل إنَّ عندَكم شيٌء 
ُ َعَلْيِه َوأَنْ َعْمَت فقالْت: لو َكَتَم حممٌد صلى هللا عليه وسلم شيئاً مما أَنزَل هللاُ عليه لكَتَم هذه اآليَة: }َوِإْذ تَ ُقوُل ِللَِّذي أَنْ َعَم  اَّللَّ

 [. 37َعَلْيِه{ إىل آخِر اآليِة ]األحزاب: 
بِن حزِن بِن جبرٍي اهلاليلِّ حنَي قدَم مكَة يف العمرِة الُوسطى، خطََبها عليه العباُس بُن عبِداملطلِب   وتزوََّج ميمونَة ابنَة احلارثِ 

 رمَحه هللاُ، وَبىن هبا بَسِرف يَعين منزل.
 . الهيثم بن عدي متهم# اإليماء:  

 
، فأمَّا ُعومٌي فهو الذي بَلَغنا أنَّ  -  7126 ه  عن عروَة بِن الزبرِي، أنَّ الرَّجلنِي اللَذين لقَي مها ُعومُي بُن ساعدَة ومعُن بُن عديٍّ

ُ َيُِبُّ  ُروا َواَّللَّ رِيَن{ ]التوبة:   قاَل لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: َمن الذيَن قاَل هلم هللاُ: }ِفيِه رَِجاٌل َيُِبُّوَن َأْن يَ َتَطهَّ اْلُمطَّهِّ
 [، قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »نِْعَم املرُء ِمنهم ُعومُي بُن ساعدَة«.108

، فبَ َلَغنا أنَّ الناَس َبكوا على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم حنَي توفَّاُه هللاُ عزَّ وجلَّ، وقَالوا : وهللِا لَوِدْدان وأمَّا معُن بُن عديٍّ



763 

 

َقه ميِّتأ : لكينِّ وهللِا ال أحبُّ َأن َأموَت قبَله، حَت ُأصدِّ قُته  انَّ ِمتنا قبَله، خَنشى َأن نُفَْتَ بعَده، فقاَل معُن بُن عديٍّ اً كما صدَّ
 حّياً، فُقتَل معُن بُن عديٍّ ابليمامِة يوَم ُمسيلمَة الكذاِب. 

( وقال: والمحفوظ مرسل 191/ 6بن عمر عن أبيه، ذكره الحافظ في اإلصابة ) وروي موصواًل عن الزهري عن سالم بن عبد هللا# اإليماء: 
 عروة 

 
ُب بذلَك وهو يقوُل: َأَحٌد َأَحٌد، فيقوُل: َأَحٌد   -  7127 عن عروَة رضي هللاُ عنه قاَل: كاَن ورقُة بُن نوفٍل ميرُّ به وهو يعذَّ

ن يصنُع ذلَك به ِمن َبين مُجٍَح فيقوُل: َأحلُف ابهلِل لَئن قَتلُتموُه على هذا  َأَحٌد وهللِا اي بالُل، مث يُقبُل على أميَة بِن خلٍف ومَ 
 أَلُِتَذنَّه َحناانً.

رُه ابُن أب الزبرِي كأنَّه قُبيَل فتِح مكَة، فقاَل:   َفسَّ
 لقد َنصحت ألقواٍم وقلت هلم ... أان النذيُر فال يْغُررُْكم أحدُ 

 . فإْن َدعوكم َفقولوا بيَننا َحَددُ ال َتعبُدنَّ إهلاً غرَي خاِلِقكم ..
 سبحاَن ذي العرِش سبحاانً يعاِدلُُه ... ربُّ الربيِة فَ ْرٌد واحٌد َصَمدُ 

 سبحانَه مث سبحاانً نعوُذ به ... وقبل سبحة اجلودي واحلمدُ 
ٌر كلُّ ما حتَت السماِء له ... ال يَنبغي َأن ُيساوَي ُمْلَكه أحدُ   مسخَّ

 وماً خزائُِنه ... واخللَد قد حاَوَلْت عاٌد فما َخَلدوامل تُ ْغِن عن هرمٍز ي
 وال سليماَن إذ داَن الشعوُب له ... اإلنُس واجلنُّ جَتري بيَنها الربدُ 

 ال شيَء مما َترى تَبقى َبشاَشُته ... يَبقى اإللُه ويؤدي املاُل والولدُ 
 نبي صلى هللا عليه وسلم[ ]ال يخفى نكارة هذا المتن، فورقة توفي قبل بعثة ال # اإليماء: 

 

نيا ما َأعلُم السرتاَحْت   -  7128 عن عروَة بِن الزبرِي قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »لو َتعلموَن ِمن الدُّ
 أنفُسكم ِمنها«. 

 : ضعيف.(4356الضعيفة ) # السلسلة 
 
 [ مرسلُ عطاءِ بنِ دينارٍ اهلذيلِّ 757]   

، أنَّ رسوَل هللِا ص -  7129 لى هللا عليه وسلم قاَل: »ثالثٌة ال تُقبُل ِمنهم صالٌة وال تصعُد إىل  عن عطاِء بِن ديناٍر اهلذيلِّ
الليِل  السماِء وال جُتاِوُز رؤوَسهم: رجٌل أمَّ قوماً وهم له كارِهوَن، ورجٌل صلَّى على جنازٍة ومل يُؤَمْر، وامرأٌة َدَعاها زوُجها من 

 فأََبْت عليِه«. 
 مرسل. #
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 [ مرسلُ عطاءِ بنِ أبي رباحٍ 758]   
عن عطاٍء، أنَّ النَبَّ صلى هللا عليه وسلم توضََّأ وعليِه ِعمامٌة فَأزاهَلا عن رأِسِه شيئاً، مث َأدخَل يَده فمسَح اليأفوَخ   -  7130

 فقْط مسحًة واحدًة، مث َأعاَدها.
 مرسل. #
 

 عليه وسلم كاَن يَتنفُل قائماً وقاعدًا.عن عطاِء بِن أب رابٍح، أنَّ النيبَّ صلى هللا  -  7131
 مرسل. #
 

عن عطاِء بِن أب رابٍح، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »أكرِموا ُقريشاً، فإنَّ عاِلَمهم ميألُ األرَض ِعلماً،   -  7132
راَعنِي ابلدِم فإنَّ له عنَد هللِا سبحانَه قاِتاًل ال  َق به مل  وال يُعِجبَ نََّك رحُب الذِّ ميوُت، وال ]َمن مجَع[ مااًل ِمن حراٍم، إْن تصدَّ

 يُقبْل ِمنه، وإْن أمَسَك مل يُبارْك له، وَلَما بقَي كاَن زاَده إىل الناِر«.
 مرسل. #

 
 [ مرسلُ عطاءِ بنِ أبي مسلمٍ اخلراسانيِّ 759] 

لم ربَط قرانً ِمن ُقروِن عائشَة رضي هللاُ عنها وهي عن عثماَن بِن عطاٍء، عن أبيه، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وس -  7134
َم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم.   انئمٌة مث اَنداها ِمن انحيٍة ُأخرى، فانَتبهْت َفزعًة، فتبسَّ

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 
 [ مرسلُ عطاءِ بنِ يسارٍ 760]   

عن عطاٍء، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُسئَل: أيُّ األعماِل أفضُل؟ قاَل: »إمياٌن ابهلِل، وجهاٌد يف سبيِلِه،   -  7135
 وحجٌّ مربوٌر«. 

 مرسل، وإسناده حسن إلى عطاء[.] # اإليماء:
 

سلم قاَل: »إذا نُودَي ابلصالِة أدبَ َر  عن حممٍد، عن عطاٍء وأب سلمَة وابِن أب َعمرَة، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه و  -  7136
الشيطاُن وله ُضراٌط، فإذا سكَت املؤذُن أقبَل إىل اإلنساِن وهو ُيصلِّي فَوسوَس إليِه، فيقوُل: اذُكْر َكذا، اذُكْر َكذا، حَت 

 واتً أو ُيَد رَيًا«. خُييُل إليه أنَّه قد أحدَث لِيقَطَع صالَته، فال يَقطَعن أحدُكم صالَته حَت ُيَد بلالً أو يسمَع ص 
 مرسل وإسناده صحيح[.] # اإليماء:
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 عن عطاٍء، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اُِتذوا بُيوَتكم مساِجَد، وال تَتِخذوها قُبورًا«.  -  7137

 مرسل وإسناده صحيح إلى عطاء[. ] # اإليماء:
 

ِإن مل يُدرِْكنا  عن عطاِء بِن يساٍر، أنَّ رجاًل ِمن أهِل جنٍد أَتى النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل له: َأْجَدْبنا وهَلْكنا  -  7138
: اي  هللاُ ِمنه برمحٍة، فادُع هللَا َأن يُغيثَنا، فَدعا، مث رجَع الرجُل وقد ُمِطروا وُأحيوا عاَمهم ذلَك، مث رجَع يف عام قابل فقالَ 

  غيثاً كغيِث الكفاٍر أورسوَل هللِا، دعوَت لنا فُأحِيينا عاَم األوَل، فادُع هللَا لنا العاَم، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »
 املشركنَي! ال، ارِجْع«. 

 مرسل وإسناده حسن إلى عطاء[. ] # اإليماء:
 

للجاريِة: َأطِعميها، فجاَءت اجلاريُة ابلذي تريُد   عن عطاٍء، أنَّ مسكينًة قاَمْت على ابِب عائشَة، فقالْت عائشةُ  -  7139
 هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي عائشُة، ال حُتصي فُيحصي هللاُ عليِك«. َأن ُتطِعَمها ِلرُتيِه عائشَة، فقاَل رسوُل 

 مرسل وإسناده حسن إلى عطاء[. ] # اإليماء:
 

عن عطاٍء، أنَّ اهِلالليَة اليت كانْت عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم كانْت هلا جاريٌة سوداُء، فقالْت: اي رسوَل   -  7140
 عِتَق هذه اأَلَمَة، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأفال َتفَتديَن هبا َأخيِك أو ُأخَتِك ِمن رِعايِة الغنِم«. هللِا إيّنِ ُأريُد َأن أُ 

 ( عن عطاء، عن الهاللية وهي ميمونة بنت الحارث. 4912ووصله النسائي في الكبرى ) مرسل وإسناده حسن إلى عطاء[.] # اإليماء:
 

خولَة بنَت ثعلبَة كانْت حتَت أوِس بِن الصامِت فتظاَهَر ِمنها، وكاَن به َلَمٌم، فجاءْت رسوَل هللِا  عن عطاٍء، أنَّ  -  7141
، ما   صلى هللا عليه وسلم فقالْت: اي رسوَل هللِا، إنَّ أوساً تظاَهَر ِمنها، وذكرْت أنَّ به َلَمماً، فقالْت: والذي بعَثَك ابحلقِّ

 مناِفَع، فأنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ القرآَن فيهما، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُمريِه فلُيعتْق  جئُتَك إال رمحًة له، إنَّ له يفَّ 
َك  رقبًة«، قالْت: والذي بعَثَك ابحلقِّ ما عنَده رقبٌة وال ميِلُكها، قاَل: »ُمريِه فليُصْم َشهريِن ُمتتابعنِي«، قالْت: َوالذي بعثَ 

، قاَل: »ُمريِه فلُيطعْم ِستنَي مسكينًا«، قالْت: َوالذي بعَثَك ابحلقِّ ما يقدُر  ابحلقِّ لو كلََّفته ثال ثَة أايٍم ما استطاَع، وكاَن احلرُّ
ه  عليِه، قاَل: »ُمريِه فليذهْب إىل فالِن بِن فالٍن فقد أخرَبين أنَّ عنَده شطَر صدقٍة، فليأُخْذُه ِمنه صدقًة عليه، مث ليتصدْق ب

 كينا«. على ِستنَي ِمس
 مرسل وإسناده صحيح[.] # اإليماء:

 
عن عطاٍء، أنَّ أاب ذرٍّ ضرَب وجَه غالِمِه، فاسَتعدى عليه رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قاَل: »ال َتضرِبوا   -  7142

 وجوَه املُصلِّنَي، َأطِعموهم مما أتُكلوَن، واكُسوهم مما تَلَبسوَن، فإْن رابُوكم فِبيعوُهم«. 
 مرسل وإسناده حسن إلى عطاء[. ] # اإليماء:
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اٍء، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم هَنى عن كسِب احلجاِم، ومهِر الزانيِة، ومثِن الكلِب، فجاءَه رجٌل ِمن  عن عط -  7143

أن ُيَعَله َبين حارثَة فقاَل: اي رسوَل هللِا، إنَّ يل غالماً حجاماً، وإنَّ ِعندي ِمن كسِبِه، فتأَذُن يل أن آُكَله؟ فنهاُه عنه، وأذَن له 
 وال يعوَد.  يف علِف انضِحهِ 

 مرسل وإسناده صحيح إلى عطاء[. ] # اإليماء:
 
 

عن عطاٍء أنَّه قاَل: وجَد عليُّ بُن أب طالٍب دينارًا فجاَء به إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَل: وجدُت هذا،   -  7144
جْد أحدًا يعرِفُُه، قاَل: »فشأُنَك به«، قاَل:  فقاَل: »عّرِْفه«، فذهَب فمكَث ما شاَء هللاُ، قاَل: اي رسوَل هللِا، عرَّفُته فلم أ

 صلى فذهَب فرَهَنُه بثالثِة دراهَم يف طعاٍم وَوَدٍك، قاَل: فبيَنما هو كذلَك إذ جاَء صاحُبه ينُشُده فَعَرفه، فجاَء عليٌّ إىل النيبِّ 
 أدَّاُه عليٌّ إليِه بعَد ما َأكلوا ِمنه. »أدَِّه إليه«، ف هللا عليه وسلم قاَل: اي رسوَل هللِا، هذا صاحُب الديناِر، قاَل: 

 ( عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد مطواًل.18637ووصله عبد الرزاق ) مرسل وإسناده حسن إلى عطاء[.] # اإليماء:
 

 عن عطاٍء، أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »خرُي القوِم خريُهم قضاًء، وِخيارُكم خريُكم لِنسائِهم«.  -  7145
 مرسل وإسناده حسن إلى عطاء[. ] # اإليماء:

 
 . عن عطاِء بِن يساٍر قاَل: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأن َُيُدَّ ابلليِل، يَعين َجداَد النخلِ  -  7146

 مبشر بن عبيد متروك ورماه أحمد بالوضع.# اإليماء: 
 

عن عطاِء بِن يساٍر، أنَّ رجاًل جاَء إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: إيّنِ َنذرُت َأن َأسجَد على وجِهَك، فقاَل  -  7147
 رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الصورَة ال َتلقى الصورَة«.

 مرسل وإسناده حسن إلى عطاء[. ] # اإليماء:
 

عن عطاِء بِن يساٍر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إذا قال انل عباد هللِا فَأجيبوُه، وإذ قاَل انل   -  7148
 فالن فاضرِبوُه ابلسيِف«. 

 مرسل. #
 

عن عطاِء بِن يساٍر قاَل: جاَء جربيُل إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو َِبعلى مكَة أيُكُل ُمتكئاً، فقاَل:   -  7149 
 »َأْكَل امللوِك اي حممُد!« فجَلَس رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم.

: أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َأاتُه جربيُل َِبعلى مكةَ   وهو ُمتكٌئ أيُكُل ...  ويف روايِة السعديِّ
 مرسل وإسناده حسن إلى عطاء[. ] # اإليماء:
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خرَي يف الَكذوِب«،   عن عطاِء بِن يساٍر، أنَّ رجاًل قاَل لرسوِل صلى هللا عليه وسلم: َأكِذُب َأهلي؟ قاَل: »ال -  7150

 قاَل: َأِعُدها اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »ال ُجناَح عليَك«. 
 ( عن صفوان بن سليم مرساًل.989/ 2أ )هو في الموط # اإليماء: 

 
عن عطاٍء، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يقوُل: »اللهمَّ إيّنِ أعوُذ بَك ِمن ماٍل يُطغي، وفقٍر يُنسي، وَهوى   -  7151

.» معِة والشكِّ  يُردي، وبواِر اإلمياِن، وأعوُذ بَك ِمن الرايِء والسُّ
 وإسناده حسن إلى عطاء[. مرسل ] # اإليماء:

 
عن عطاٍء، أنَّ رجالً قاَل عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: بئَس الشيُء اإلمارُة، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا   -  7152

ها وِحلِّها، تكوُن عليه  عليه وسلم: »نِْعَم الشيُء اإلمارُة ِلَمن أَخَذها حبقِّها وِحلِّها، وبئَس الشيُء اإلمارُة ِلَمن أَخَذها بغرِي حقِّ 
 يوَم القيامِة حسرًة وندامًة«. 

 ( عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت. 4831ووصله الطبراني ) مرسل وإسناده حسن إلى عطاء[.] # اإليماء:
 
 

ُ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الّرِْجَس َأْهَل اْلبَ يْ  -  7153 َا يُرِيُد اَّللَّ رَُكْم  عن عطاٍء، أنَّ هذه اآليَة أُنزلْت يف بيِت أُمِّ سلمَة: }ِإمنَّ ِت َويَُطهِّ
ِل البيِت؟  [، فقالْت أُمُّ سلمَة ِمن جانِب البيِت: أَلسُت اي رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن أه33َتْطِهريًا{ ]األحزاب: 

ُ لُِيْذِهَب عَ  َا يُرِيُد اَّللَّ ْنُكُم الّرِْجَس  قاَل: »بَلى إْن شاَء هللاُ، مث أَخَذ ثوابً فطَرَحه على فاطمَة وحسٍن وحسنٍي«، مث قاَل: }ِإمنَّ
رَُكْم َتْطِهريًا{.   َأْهَل اْلبَ ْيِت َويَُطهِّ

 مرسل وإسناده حسن إلى عطاء[. ] # اإليماء:
 

بِن يساٍر قاَل: ملَّا قدَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن خيرَب وَمعه صفيُة أنزهَلا يف بيِت حارثَة بِن  عن عطاِء  -  7154
ا  النعماِن، فسمَع هبا نساُء األنصاِر وجبماهِلا، فِجْئَن ينظُْرَن إليها، وجاءْت عائشُة ُمتنقبًة حَت دخَلْت عليها فَعَرَفها، فلمَّ 

ى هللا عليه وسلم على إْثرِها، فقاَل: »كيَف رأيِتها اي عائشُة؟« قالْت: رأيُت يهوديًة، قاَل: »ال  خرجْت خرَج الرسوُل صل
ا قد َأسلمْت فَحُسَن إسالُمها«.   َتقويل هذا اي عائشُة، فإهنَّ

 
عن عطاٍء، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم بعَث معاذًا إىل اليمِن، فقاَل له معاٌذ: أوِصين اي رسوَل هللِا، قاَل:  -  7155

رِّ والعَ  رُّ ابلسِّ النيُة  »عليَك بَتقوى هللِا ما استطعَت، واذُكر هللَا عنَد كلِّ شجٍر وحجٍر، وإذا عملَت سوءًا فأحِدْث له توبًة، السِّ
 نيِة«.ابلَعال

 ( عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل. 331/ )20ووصله الطبراني  مرسل وإسناده حسن إلى عطاء[.] # اإليماء:
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 [ مرسلُ عطيةَ بنِ قيسٍ 761]   

  -عن عطيَة بِن قيٍس قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما تكلََّم العباُد بكالٍم أحبَّ إىل هللِا ِمن كالِمِه   -  7156
 وال ردُّوا إىل هللِا كالماً أحبَّ إليه ِمن كالِمِه«. -يَعين القرآَن 

 إسناده ضعيف[. ] # اإليماء:
 
 [ مرسلُ عكرمةَ مَوىل ابنِ عباس 762]   

ثين عكرمُة َموىل ابِن عباٍس أو كتَب إيلَّ، أنَّ وائَل بَن َأفلَح املخزوميَّ استأَذَن على  -  7157   عن َيىي بِن أب كثرٍي: حدَّ
ها ِمن الرَّضاعِة، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ا ئَذين  عائشَة أمِّ املؤمننَي رضي هللاُ عنها، فأَبت َأن أتَذَن له وهو عمُّ

ِك ِمن الرَّضاعِة«.   له فإنَّه عمُّ
 مرسل. #

 
وه، قاَل:   -  7158 عن عكرمة قاَل: ملَّا اشَتكى النيبُّ صلى هللا عليه وسلم قَالوا: ما ُيُد؟ قَالوا: ذات اجلَْنِب، قاَل: ُلدُّ

وه، فقاَل: »أََلددمتُ  ا به َجزُع املريِض، فاجَتَمعوا عليه فَلدُّ وه، قاَل بيِدِه َهكذا، َفقالوا: إمنَّ م وين! َمن أَمرَكفاجَتَمعوا على َأن يَلدُّ
روا إىل  هبذا؟ أمساُء بنُت ُعميٍس جاءْت ِمن احلبشِة، ما كاَن هللاُ ِلريِمَيين هبا، ال يَبقى يف القوِم أحٌد إال َلددمُتوُه«، قاَل: فَنظ

ي العباَس«، قاَل: فَلدَّ بعُضهم بعضاً.   العباِس فقاَل: »إال عمِّ
 مرسل رجاله ثقات[.] # اإليماء:

 
عن عكرمَة قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يسرُي إىل الشاِم فسمَع حادايً ِمن الليِل فقاَل: »َأسرِعوا بنا  -  7159

م:  إىل هذا احلاِدي«، قاَل: فَأسَرعوا حَت َأدركوُه، فسلََّم فقاَل: َمن القوُم؟ قَالوا: ُمَضُر، قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسل
َضَر«، فبلَغ ذلَك الليلة ابلنسبِة ُمَضَر، فقاَل رجٌل: اي رسوَل هللِا، َأان أوُل َمن َحدا اإلبَل يف اجلاهليِة، قاَل:  »وحنُن ِمن مُ 

»وكيَف ذاَك؟« قاَل: أغاَر رجٌل ِمنا على إبٍل فاستاَقها فجعَل يقوُل لغالِمِه أو أَلجريِِه: امَجْعها، ]فيْأىب[، فجعَلت اإلبُل  
فكسَر يَده، فجعَل الغالُم يقوُل: وايَداه وايَداه، فجعَلت اإلبُل جَتتمُع وهو يقوُل: ُقل َكذا، فجعَل رسوُل هللِا   تفرَُّق، فضربَهُ 

 صلى هللا عليه وسلم يضحُك. 
 قاَل سفياُن: وزاَد فيه العالُء بُن عبِدالكرمِي عن جماهٍد، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ حاِديَنا وىن«. 

 زوائده( عن عكرمة عن ابن عباس. -  2113وصله البزار )اإليماء:  #
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عن عكرمَة قاَل: ملَّا كانت ليلُة األحزاِب قالت اجلنوُب للشماِل: انطَلقي بنا مندُّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم،  -  7160
 عليهم الصَّبا.  فقاَلت الشماُل: إنَّ احلُرَة ال َتسري ابلليِل، فكاَنت الريُح اليت ُأرِسلت 

 إسناده ضعيف إلرساله[. وروي موصواًل عن عكرمة عن ابن عباس. ] # اإليماء:
 

ا خرَج الناُس إىل بدٍر مل يبَق أحٌد إال َأخَرجوه، فُقتَل   -  7161 عن عكرمَة قاَل: كاَن انٌس مبكَة قد َأقرُّوا ابإلسالِم، فلمَّ
(  97َمِصريًا ): }َوَساَءْت أولئَك الذيَن َأقرُّوا ابإلسالِم، فنزلْت فيهم: }ِإنَّ الَِّذيَن تَ َوفَّاُهُم اْلَماَلِئَكُة ظَاِلِمي أَنْ ُفِسِهْم{ إىل قوِلهِ 

[، حيلًة: هُنوضاً 98 -  97]النساء: ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفنَي ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساِء َواْلوِْلَداِن اَل َيْسَتِطيُعوَن ِحيَلًة َواَل يَ ْهَتُدوَن َسِبياًل{  
 إليها، وسبياًل: طريقاً إىل املدينِة.

ا كتَب إليهم خرَج انٌس ممن َأقرُّوا ابإلسالِم، فاتبَعهم املشركوَن    فكتَب املسلموَن الذيَن كانوا ابملدينِة إىل َمن كاَن مبكَة، فلمَّ
ميَاِن{ ]ال  [. 106نحل: فَأكَرهوهم حَت َأعطوهم الفتنَة، فأنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ فيهم: }ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَ ْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ اِبإْلِ

 طريق عكرمة، عن ابن عباس بنحوه. ( من 274/ 5وصله الطبري ) # اإليماء: 
 

َا أَْنَت ُمْنِذٌر َوِلُكلِّ قَ ْوٍم َهاٍد{ ]الرعد:  -  7162 [، قاَل: حممٌد صلى هللا عليه وسلم املنذُر، وهو  7عن عكرمَة: }ِإمنَّ
 اهلَادي. 

 
 عن عكرمَة قاَل: كاَن يف النيبِّ صلى هللا عليه وسلم دعابٌة، يعين مزاٌح.  -  7163

( حدثنا أبوبكر بن معدان: حدثنا حممد بن علي بن أمحد: حدثنا خالد بن زيد الزايت: حدثنا محاد بن  146)ذكر األقران 
 ... خالد اخلياط، عن شعبة، عن علي بن عاصم، عن خالد احلذاء، عن عكرمة 

 موصواًل ومرساًل.(: وهو ضعيف  4224روي موصواًل عن عكرمة عن ابن عباس، قال األلباني في الضعيفة )# اإليماء: 
 

عن عكرمَة قاَل: انشقَّ القمُر على عهِد النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَل املشركوَن: ُسحَر القمُر، ُسحَر القمُر،  -  7164
اَعُة َواْنَشقَّ اْلَقَمُر )  { ]القمر: ( َوِإْن يَ َرْوا آيًَة يُ ْعِرُضوا َويَ ُقوُلوا ِسْحٌر ُمسْ 1فأَنزَل هللاُ: }اْقرَتََبِت السَّ  [. 2 -  1َتِمرٌّ

 ( عن عكرمة عن ابن عباس.11642وصله الطبراني )# اإليماء:  
 

 [ مرسلُ علقمةَ بنِ شهابٍ القُشرييِّ 763] 
ثين علقمُة بُن شهاٍب الُقشرييُّ يرفُع احلديَث قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا   -  7165 عن سعيِد بِن عبد العزيز قاَل: حدَّ

مل يُدِرك الغزَو معي فليغُز يف البحِر، فغزُو يوٍم يف البحِر خرٌي ِمن مئٍة يف الربِّ، وإنَّ أجَر شهيٍد يف البحِر   عليه وسلم: »َمن
؟ قاَل: »قوٌم تَتكافَ  «، قيَل: وما َأصحاُب اأَلُكفِّ أُ  كأجِر َشهيديِن يف الربِّ، وإنَّ أفضَل الشهداِء عنَد هللِا أصحاُب اأَلُكفِّ

 يف سبيِل هللِا«.  عليهم مراِكُبهم
 : ضعيف.(6165الضعيفة ) # السلسلة
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 [ مرسلُ عليِّ بنِ احلسنيِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ 764]   

عن عليِّ بِن احلسنِي قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ِستٌة لعنُتهم ولَعَنهم هللاُ وكلُّ نيبٍّ جماٍب: الزائُد   -  7166
 َمن َأعزَّ هللاُ  ويُِذلَّ يف كتاِب هللِا عزَّ وجلَّ، واملكذُب بقدِر هللِا عزَّ وجلَّ، والتاِرُك ِلُسنيت، واملتسلُِّط ابجلربوِت لُيعزَّ َمن َأذلَّ هللاُ 

 عزَّ وجلَّ، واملُستِحلُّ ِمن ِعرْتيت ما حرََّم هللاُ عزَّ وجلَّ، واملُستِحلُّ حِلَُرِم هللِا عزَّ وجلَّ«. 
 (.1767( عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن جده. وانظر علل ابن أبي حاتم )525/ 2وصله الحاكم )# اإليماء: 

 
 

ه، أنَّ جربيَل جاَء إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يفرُض الصالَة، فصلَّى  عن جعفِر بِن حممٍد، عن  -  7167 أبيه، عن جدِّ
ها يف وقٍت واحٍد.   كلَّ صالٍة يف َوقتنِي إال املغرَب، فإنَّه صالَّ

 ... ( حدثنا العباس: حدثنا عقبة: حدثين مسلم بن خالد، عن جعفر بن حممد 69مصنفات األصم )
 ( من طريق جعفر بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه، ليس فيه: عن جده 2105) قعبد الرزاأخرجه # اإليماء: 

 
عن عليِّ بِن حسنٍي قاَل: ُدِفَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يف اللَّحِد، وُنصَب له اللنِبُ َنصباً، وُكفَن يف ثالثِة أثواٍب  -  7168

 بُ ْرٍد مَينيٍة. 
: أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ُكفَن يف ثالثٍة أثواٍب أحُدها بُ ْرٌد، وُأحِلَد له، وُنِصَب على اللَّحِد  ويف روايِة ع قيٍل عن الزُّهريِّ

.  اللَّنِبَ
 عن علي بن حسني قال: ويف رواية

 حلَُِد النيبُّ صلى هللا عليه وسلم، وُنِصَب على حَلِده اللَّنِبُ نصباً. 
 زهري. مل يذكر يف إسناده ال

 رجال اإلسناد ثقات إال أنه مرسل[. # اإليماء: ]
 

خاُء شجرٌة ِمن َأشجاِر  -  7169 ه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »السَّ عن جعفِر بِن حممٍد، عن أبيه، عن جدِّ
جرٌة اجلنِة هلا أغصاٌن ُمتدليٌة يف األرِض، فَمن كاَن َسخياً تعلََّق بغصٍن ِمن َأغصاهِنا، فساَقُه ذلَك الغصُن إىل اجلنِة، والبخُل ش

نيا، فَمن كاَن خبياًل تعلََّق بغصٍن ِمن َأغصاهِنا، فساَقُه ذلَك الغصُن إىل الناِر«ِمن أشجاِر النا   . ِر هلا َأغصاٌن ُمتدليٌة يف الدُّ
 ( وأعله بسعيد بن مسلمة. واعتبره من مسند الحسين. 1108أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء:  

 
، عن أبيه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أَلْن ُأطِعَم أخاً يل لُقمًة أحبُّ  -  7170 عن أب جعفٍر حممِد بِن عليٍّ

َب إيلَّ ِمن َأن أَتصدَق على مسكنٍي درمهاً، وأَلْن َأهَب ألٍخ يل درمهاً أحبُّ إيلَّ ِمن َأن أَتصدَق على مسكنٍي عشرًة، وأَلْن َأه 
 . رًة أحبُّ إيلَّ ِمن َأن أَتصدَق على مسكنٍي مئًة«ألٍخ يل عش



771 

 

 : موضوع.(2019)الضعيفة  السلسلة # 
 

عن عليِّ بِن حسنٍي، أنَّ العباَس قاَل: اي رسوَل هللِا إنََّك قد حرَّمَت َعلينا صدقاِت الناِس، فهل حتُِلُّ لنا صدقاِت   -  7171
 بعِضنا على بعٍض؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وسقَطت كلمٌة. 

 . : مقبول[]في اإلسناد زيد بن علي وعلي بن جعفر، قال الحافظ في كل منهما# اإليماء: 
 

ه قاَل: احتجَّ  -  7173 عبيدَة بُن اجلرَّاِح فَتماَروا يف شيٍء، فقاَل  وعمُر وأبو أبو بكرٍ عن جعفِر بِن حممٍد، عن أبيه، عن جدِّ
ا وقَ َفوا على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم  : انطِلقوا بنا إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فلمَّ قَالوا: ِجئنا اي  هلم عليٌّ

ُتكم مبا جئُتم له«، قَالوا: أخربان   رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم نسأُلَك عن شيٍء، فقاَل: »إْن شئُتم فاسأَلوا، وإْن شئُتم خربَّ
؟ قاَل: »ال تَنبغي الصَّنيعُة إال ِلذي حسٍب أو ديٍن، وجئُتم َتسأَلوين عن الرزِق وما ُيلبُ  ُه على العبِد،  عن الصَّنيعِة ِلمن حتقُّ

َتسأَلوين عن جهاِد الضعفاِء، وإنَّ جهاَد الضعفاِء احلجُّ والعمرُة، وجئُتم َتسأَلوين عن   فاسَتجِلبوُه واستنزِلوُه ابلصدقِة، وجئُتم
 . الرزِق وِمن أيَن أْييت وكيَف أْييت؟ َأىب هللاُ َأن يرُزَق عبَده املؤمَن إال ِمن حيُث ال يعلُم«

 (: منكر.1490)الضعيفة  السلسلة # 
 

عن عليِّ بِن احلسنِي قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اطُلبوا الولَد يف نساِء األعاِجِم، فإنَّ يف   -  7174
 . أرحاِمهنَّ بركًة«

 مرسل ضعيف[. ] # اإليماء:
 

ه قاَل: وجْدان كتاابً مقروانً بقائِم سيِف رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم:   -  7176 عن جعفِر بِن حممٍد، عن أبيه، عن جدِّ
أَنزَل هللاُ،  »إنَّ َأعَت الناِس على هللِا تعاىل القاتُل غرَي قاتِلِه، والضارُب غرَي ضارِبِه، وَمن توىلَّ يَعين غرَي مواليِه فهو كافٌر مبا 

 َوى حُمِداثً ال يُقبُل ِمنه صرٌف وال َعدٌل«. وَمن آ
فقاَل له حممُد بُن املنكدِر: إنَّه يَبُلغنا يف هذا احلديِث: »إنَّه َمن سرَق ُُتوَم األرِض فهو ملعوٌن، وَمن َكَمَه َأعمى فهو 

 .ملعوٌن«، قاَل: مل أمسْع ِمنه إال هذا
 ( ألبي يعلى بنحوه. 232/ 4لمجمع )ونسبه في ا إسناده صحيح إال أنه مرسل[.] # اإليماء:

 

ه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اصَنع املعروَف إىل َمن هو  -  7177 عن جعفِر بِن حممٍد، عن أبيه، عن جدِّ
 . ه«َأهُله وَمن ليَس هو ِمن َأهِلِه، فإْن كاَن أهَلُه كنَت قد َأصبَت أهَلُه، وِإن مل يكْن أهَلُه ُكنَت أَنَت أهلَ 

وروي موصواًل عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي،   إسناده ضعيف لضعف سعيد بن مسلمة، وهو مرسل[.] # اإليماء:
 (.309انظر علل الدارقطني ) 

 
ه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هلِل عبادًا ِمن َخلِقِه يَفزُع  -  7178 عن جعفِر بِن حممٍد، عن أبيه، عن جدِّ
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 . إليهم الناُس يف حواِئِجهم، ُأولئَك هم اآلِمنوَن يوَم القيامِة«
 عن علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي. انظر  وروي موصوالً  (.328/ 7إسناده ضعيف[. وأورده األلباني في الضعيفة )] # اإليماء:

 (.42ثواب قضاء حوائج اإلخوان للنرسي )
 
 

 عن عليِّ بِن حسنٍي قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اُتَذين هللاُ عبدًا قبَل َأن يتخَذين نَبيًا«  -  7179
 . قاَل عليُّ بُن حسنٍي: فذَكرتُه لسعيِد بِن املسيِب فقاَل: صدَق، قبَل َأن كاَن نبياً كاَن عبداً 

 ( عن علي بن الحسين، عن أبيه في حديث طويل. 2889طبراني )ووصله ال رجال إسناده ثقات إال أنه مرسل[.] # اإليماء:
 

عن عليِّ بِن حسنٍي، أنَّ أوَل خرٍب قدَم املدينَة عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّ امرأًة ِمن أهِل يثرَب ُتدعى   -  7180
، فجاَءها يوماً فوَقَع على جدارِها فقالْت: ما َلَك ال تدُخُل؟ قاَل: إنَّه قد بُعَث نيبٌّ َُير     ُم الزِّان، ُفطيمة كاَن هلا اتبٌع ِمن اجلنِّ

 مرسل.# 
 

ه، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم:   -  7181 عن جعفِر بِن حممٍد، عن أبيه، عن جدِّ
، لو َأخذُت حلقَة ابِب اجلنِة ما بدأُت إال ِبكم«.   »اي معشَر َبين هاشٍم، َوالذي بعَثين ابحلقِّ

 موضوع[. ] # اإليماء:
 

 عن عليِّ بِن احلسنِي وأب جعفٍر مثَله.  -  7182
ُ َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا{ ]املائدة:   َا َولِيُُّكُم اَّللَّ  [، نزلْت يف عليِّ بِن أب طالٍب عليه السالُم.55ولفُظ احلديِث الذي قبَله: }ِإمنَّ

 اتهمه الدارقطني، وأبو حمزة الثمالي ضعيف. حصين بن مخارق  # اإليماء:
 
 

عن أب حازٍم قاَل: قيَل لعليِّ بِن احلسنِي رمحه هللاُ: كيَف َتقوُل يف معاويَة رضي هللاُ عنه؟ فقاَل: ما أقوُل يف رجٍل   -  7183
َة كاَن ن معاوياخَتصَُّه هللاُ عزَّ وجلَّ لَوحِيِه، وجَعَله أميناً يف أرِضِه، ورِضَيُه كاتباً لنبيِّه صلى هللا عليه وسلم، إنَّ أاب عبد الرمح

هللِا، قد كاَن  رجاًل عاقاًل حليماً أميناً، َغفَر هللاُ تعاىل ألب عبد الرمحن، وَلعَن هللاُ عزَّ وجلَّ َمن يثلُُبُه، فقيَل له: اي ابَن رسوِل 
َك ما كاَن، فقاَل: كاَن ذلَك يف الكتاِب َمسطورًا وكاَن أمُر هللِا قدرًا مقدورًا، وال َتقولو   ا فيه إال خريًا.بيَنُه وبنَي جدِّ

 أي أن هذا اإلسناد ال يخفى ضعفه عند أهل العلم[.] # اإليماء:
 

، إنَّ   -  7184 ه عليهم السالُم، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اي عليُّ عن جعفِر بِن حممٍد، عن أبيه، عن جدِّ
 ِمن الَبالاي الثالِث: اجلنوِن واجلُذاِم والرَبَِص، فإذا أَتى عليه مخسوَن سنًة املؤمَن إذا أَتى عليِه َأربعوَن سنًة وهو العمُر َأمََّنُه هللاُ 

تنِي يف إدابٍر، رزَقهُ  هللاُ تعاىل  وهو الدهُر خفََّف هللاُ عليه احلساَب، فإذا بَلَغ ِستنَي سنًة فهو إىل ِستنَي سنًة يف إقباٍل، وبعَد السِّ
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، فإذا بَلَغ  سبعنَي سنًة فهو احلقُب أحبَُّه أهُل السماِء، فإذا بلَغ مثاننَي سنًة أُثبتْت حسناتُُه وحُمْيت  اإلانبَة إليه فيما َيبُّ
َر، وَمشى على األرِض مَ  َم ِمن ذنِبِه وما أتخَّ غفورًا  سيئاتُُه، فإذا بلَغ تسعنَي سنًة فهو الغايُة وذَهب عنه الدهُر، وُغفَر له ما تقدَّ

 . بيَس هللِا يف أرِضِه، وُشفَع يف أهِل بيِتِه، ومسَّاُه أهُل السماِء َأسرَي هللَا يف أرِضِه«له، فإذا بلَغ مئَة سنًة كاَن حَ 
 .محمد بن سفيان بن وردان متهم، وشيخه حماد بن عمرو النصيبي أسوأ حااًل منه# اإليماء: 

 
عن عائشَة وعليِّ بِن حسنٍي قاال: ما ترَك رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ديناراً وال درمهاً، وال عبدًا وال أمًة،   -  7185

 .وقاَل أحُدمها: وال شاًة وال بعرياً 
 ( 17282وحديث عائشة عند أحمد، انظر المسند الجامع )  ]اإلسناد إلى علي بن الحسين صحيح مرسل[# اإليماء:  

 
عن عليِّ بِن احلسنِي قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ يف اجلنِة لشجرًة خيرُج ِمن َأعالها ُحَلٌل وِمن   -  7186

م يف اجلنِة  أسفِلها خيٌل بُلٌق، ُمسرجٌة ُملجمٌة ابلدرِّ والياقوِت، ذواُت أجنحٍة، ال َتروُث وال تَبوُل، فريَكُبها أولياُء هللِا فَتطرُي هب
 هلم: ُث يشاؤوَن، فيقوُل الذي َأسفَل ِمنهم: اي أهَل اجلنِة أَنِصفوان، اي ربِّ ما بلَغ بعباِدَك هذه املنزلَة؟ فيقوُل هللاُ عزَّ وجلَّ حي

م كانوا يَقوموَن الليَل وُكنتم تَناموَن، وَكانوا َيصوموَن وُكنتم أتُكلوَن، وَكانوا يُنفقوَن وُكنتم تَبخلوَن، وَكانوا يُ  قاتلوَن وُكنتم  إهنَّ
 .جَتبنوَن«

( من طريق زيد بن علي، عن أبيه، عن علي بن أبي  1811في إسناده من لم أعرفهم. ووصله ابن الجوزي في الموضوعات ) # اإليماء:  
 طالب رضي هللا عنه. 

 
 [ مرسلُ عليِّ بنِ رباحٍ اللخميِّ 765]   

، عن أبيه قاَل: جاَء رجٌل إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: إيّنِ أُريُد َأن   -  7187 عن موسى بِن عليِّ بِن رابٍح اللخميِّ
اًل ُمطلَق الي  منِي«.ُأِعدَّ فرساً، قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »فاشرَتِِه إذاً أدَهَم أو ُكَميتا َأقرَح أْرمثََ، أو حُمجَّ

 .# مرسل
 
 [ مرسلُ عليِّ بنِ زيدِ بنِ جُدعانَ 766]   

 . عن عليِّ بِن زيِد بِن ُجدعاَن، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم اشرَتى ُحلًة بسبٍع وعشريَن انقًة فلِبسَها -  7188
 مرسل ضعيف[. ] # اإليماء:

 

  صلى هللا عليه وسلم يف املسجِد: عن ابِن ُجدعاَن قاَل: أَنشَد كعُب بُن زهرٍي ابِن أب ُسلمى رسوَل هللاِ  -  7189
 ُمتَ يٌَّم عنَدها مل يُفَد َمغلولُ 

 ابَنْت سعاُد َفقليب اليوَم َمتبولُ 
 إسناده ضعيف، وهو مرسل[. ] # اإليماء:
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 [ مرسلُ عليِّ بنِ صاحلٍ 767]   

( وقد روينا عن النيبِّ صلى هللا عليه  2عن مصعِب بِن عبد هللا قاَل: قيَل للمأموِن: إنَّ َبين عليِّ بِن صاحٍل .... ) -  7190
ي  وسلم ِمن غرِي وجٍه وال اثننِي أنَّه خطَب الناَس فقاَل يف ُخطبِتِه: »إنَّ هللَا قد افرتَض عليُكم اجلمعَة يف َمقامي هذا يف َيوم

ابرَك له يف أهِلِه، وال   ا ]إىل يوِم القيامِة[، فَمن ترَكها اسِتخفافاً حبقِّها وُجحودًا هلا فال مجَع هللاُ َشَلُه، والهذا ِمن عامي هذ
 حجَّ له وال جهاَد حَت يتوَب، فَمن اتَب اتَب هللاُ عليه« .... 

 ....  فإنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم اشرَتى يوماً فقاَل للواِزِن: »ِزْن فَأرِجْح«
 ( القصة طويلة، أنا اختصرتها في مواضع مقتصرًا على المرفوع منها 2)
 

 [ مرسلُ عمارةَ بنِ معمرٍ 768] 
َس اخلرَب، وقسَم يف كلِّ  -  7191 عن عمارَة بِن معمٍر قاَل: أقاَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بذي قَ َرٍد يوماً وليلًة يتحسَّ

 ابَن  مئٍة َجزورًا ينحروهَنا، وكانوا مخَسمئٍة، ويُقاُل كانوا سبَعمئٍة، قَالوا: واستخَلَف رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم على املدينةِ 
َث مكتوٍم، وَأقاَم سعُد بُن عبادَة يف ثالمثئٍة ِمن قوِمِه َيُرسوَن املدينَة مخَس لياٍل حَت رجَع النيبُّ صلى هللا عليه وسلم، وبع أُمِّ 

إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم ِبمحاِل متٍر وبعشِر جزائَِر لذي قَ َرٍد، وكاَن يف الناِس قيُس بُن سعٍد على فرٍس له يُقاُل له  
ُد، وكاَن هو الذي قرََّب اجلُُزَر والتمَر إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي قيُس،  الور 

، اللهمَّ ارحْم سعدًا وآَل سعٍد«.  ى اجملاهديَن، وحرَس املدينَة ِمن العدوِّ  بعَثَك أبوَك فارساً، وقوَّ
 وسلم: »نِعَم املرُء سعُد بُن عبادَة«. مث قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه 

، ويُقروَن  فتكلَّمت اخلزرُج فقالْت: اي رسوَل هللِا، هو بيتُنا وسيُدان وابُن سيِِّدان، كانوا يُطِعموَن يف املَْحِل، وََيِملوَن يف الكلِّ
لم: »خياُر الناِس يف اإلسالِم خيارُهم يف الضيَف، ويُعطوَن يف النائبِة، وََيملوَن عن العشريِة، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وس

يِن«  . اجلاهليِة إذا فَ ُقهوا يف الدِّ
 الواقدي متروك. # اإليماء:  
 

 [ مرسلُ عمرَ بنِ عبد العزيز 769] 
ِه،  عن عمَر بِن عبد العزيز رضي هللاُ عنه أنَّه قاَل: بَلغَنا أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن أُتبَع علي -  7192

 فهو َأحقُّ ابلثمِن، إْن شاَء أَخَذه وإْن شاَء َترَكه«.
 # مرسل.

 
 [ مرسلُ عَمرو بنِ دينارٍ 770]   

عن َعمرو بِن ديناٍر َموىل ابذان، أنَّه بلَغُه أنَّ صفواَن بَن أميَة قدَم على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ابملدينِة،   -  7193



775 

 

لى هللا  فقاَل: »اي أاب أميَة ما َأقدَمَك؟« قاَل: اي رسوَل هللِا، زعَم الناُس أنَّه َمن مل يُهاِجْر فال َخالَق له، فقاَل رسوُل هللِا ص
ه وسلم: »َأقسمُت عليَك إال رجعَت حَت ُتصبَح ببطحاِء مكَة«، فخرَج صفواُن فناَم يف املسجِد، فسرَق رجٌل رداَءُه ِمن علي

 يُده،  حتِت رأِسِه وهو انئٌم، فاستيقَظ به فاتبَعُه فأدرَكه، فأَتى به رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فأَمَر به رسوُل هللِا َأن تُقطعَ 
قاَل: »َأفال قبَل َأن أْتتين به اي أاب أميَة«، فَأمَر به رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم   رسوَل هللِا، بل أعتْقُه فهو له،فقاَل: اي  

 فُقطَع.
( من طريق عمرو بن دينار عن طاوس عن صفوان بن أمية باختصار يسير، وانظر المسند الجامع  4884هو عند النسائي )# اإليماء: 

(5384 ) 
 

 مرسلُ عَمرو بنِ شُرحبيلَ أبي ميسرةَ   [ 771]   
رضي    أبو بكرٍ عن أب ميسرَة قاَل: ملَّا انفجَر جرُح سعِد بِن معاٍذ التزَمُه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فجاَء  -  7195

ُر فقاَل: إانَّ هلِل وإانَّ إليِه  هللاُ عنه فقاَل: وانكساَر ظهرِه، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمْه اي أاب بكٍر«، فجاَء عم
 راِجعوَن.
 # مرسل.

 
عن َعمرو بِن ُشرحبيَل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كذَب عليَّ ُمتعمدًا فليتبوَّْأ مقعَدُه ِمن   -  7196

 الناِر«. 
 ( 832روي عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود وعن علي موصواًل انظر علل الدارقطني ) # اإليماء:  

 
 [ مرسلُ عَمرو بنِ شُعيبٍ 772]   

و بِن شعيٍب، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم أَتى عليَّ بَن أب طالٍب رضي هللاُ عنه وقد خرَج لصالِة  عن َعمر  -  7197
«، فضرَب النيبُّ صلى هللا عليه وسلم َمنكَبُه وقاَل له:   الفجِر وهو يقوُل: »اللهمَّ اغفْر يل، اللهمَّ ارمْحين، اللهمَّ تْب عليَّ

 لُعموِم واخُلصوِص كما فضُل ما بنَي السماِء واألرِض«.بنَي ا »َأعِمْم، فَفضُل ما
 . (80)  أبي داود مراسيل الحديث في# اإليماء: 

 

 [ مرسلُ عَمرو بنِ عُبيدٍ 773] 
عن مبارٍك الطربيِّ قاَل: دخَل َعمرو بُن ُعبيٍد على عبد هللا بِن حممٍد أب جعفٍر املنصوِر، فقاَل له املنصوُر: اي   -  7198

نيا حَبذاِفريِها يف َيديَك فاشرَتِ نفَسَك ِمن ربَِّك ببعِضها، واع لْم أنَّ هللَا  َعمرو ِعْظين وَأوِجْز، قاَل: اي َأمرَي املؤمننَي، إنَّ الدُّ
َض أُمورَهم إليَك، وقاَل  ُلَك عن َمثاقيِل الذرِّ ِمن الشرِّ واخلرِي، واعلْم أنَّ هللَا السائِ  يَرضى ِمنَك إال ابلعذِر ممن اسرَتْعاَك وفوَّ

 النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »كلُّكم راٍع وكلُّكم مسؤوٌل عن رعيَِّتِه«. اي أمرَي املؤمننَي ....  
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 # مرسل.
 

يِّ قاَل: سأَل رجٌل َعمرو بَن ُعبيٍد فقاَل: ما البالَغُة؟ قاَل: ما بلَغ بَك اجلنَة وَعَدَل بَك عن الناِر،  عن الشجر  -  7199
  وبصََّرَك مواقَع ُرشِدَك وعواِقَب َغيَِّك، قاَل السائُل: ليَس هذا أُريُد، فقاَل َعمرو: َمن مل َُيسْن َأن َيسكَت مل َُيْسن َأن

 ستماَع مل خَيَش القوَل، قاَل: ليَس هذا ُأريُد.َيسمَع، وَمن مل خيَش اال
 قاَل َعمرو: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إانَّ معشَر األَنبياِء نكَرُه اللسَن«. 

 وَكانوا يكَرهوَن َأن يَزيَد منطُق اإلنساِن على عقِلِه، قاَل السائُل: ليَس هذا َأريُد، ....  
 
 [ مرسلُ عمرانَ بنِ مياحٍ 775] 

، عن حممِد بِن صاحٍل، عن عمراَن بِن مياٍح أو مناٍح قاَل: ملَّا هاَجَر زيُد بُن حارثَة إىل املدينِة نزَل على  -  7201 عن الواقديِّ
 كلثوِم بِن اهِلْدِم. 

: وأمَّا عاصُم بُن َعمرو بِن قتادَة فقاَل: نزَل على سعِد بِن خيثمَة.  قاَل الواقديُّ
 # مرسل.

 
 مريِ بنِ يزيدَ أبي جعفرٍ اخلَطْميِّ [ مرسلُ عُ 777]   

، أنَّ رجاًل كاَن يُكىن أاب عمرَة فقاَل له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »اي أُمَّ َعمرَة«، فضرَب  -  7203 عن أب جعفٍر اخلَْطميِّ
 إال أيّنِ امرأٌة ملَّا قلَت يل اي أُمَّ  الرجُل يَده إىل َمذاكريِِه، فقاَل له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َمه!« قاَل: وهللِا ما ظَننتُ 

ا َأان بشٌر مثُلكم أُمازُِحكم «.  َعمرَة، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إمنَّ
 : ضعيف.(7127الضعيفة ) # السلسلة

 
 [ مرسلُ غُضيفِ بنِ أبي سفيانَ  778] 

عن سعيِد بِن السائِب: مسعُت ُغضيَف بَن أب سفياَن يذُكُر أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »سيكوُن   -  7204
، فَأعطوهم ما سأَلوكم وهللُا املوعُد«.   ِمن بَعدي أئمٌة يسأَلوَنكم غرَي احلقِّ

 عد كالم له: فبهذا ال تصح له صحبة وال إدراك ( وقال ب346/  5ذكره الحافظ في اإلصابة )# اإليماء: ُغضيفِّ بنِّ أبي سفياَن  
 
 [ مرسلُ الفضيلِ بنِ عياضٍ 779]   

عن الفضِل بِن الربيِع قاَل: بينا أان ذاَت ليلٍة يف منزٍل مبكَة إذا َأاتين رجٌل فدقَّ ابب، فخرجُت فإذا أان هباروَن،   -  7205
فقلُت: اي أمرَي املؤمننَي لو أرسلَت إيلَّ حَت آتيَك، قاَل: وََيَك اي عباسي، إنَّه قد حاَك يف صْدري أشياُء، فهل تعرُف يل  
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فقلُت: نعْم، سفياُن بُن عيينَة، قاَل: وهو شاهٌد؟ قلُت: نعْم، فانطلْقنا إليه، فدققُت عليه الباَب فقاَل:   أحدًا ِمن العلماِء؟
َمن هذا؟ قلُت: أجْب أمرَي املؤمننَي، فخرَج ُمسرعاً فقاَل: اي أمرَي املؤمننَي لو أرسلَت إيلَّ حَت آتيَك، قاَل: خذ ِلما جئناَك  

فخرْجنا ِمن    ه: اي ابَن ُعيينَة أعليَك َديٌن؟ فقاَل: نعْم اي أمرَي املؤمننَي، قاَل: اي عباسي اقِض ديَنُه.له، فحدثَُه ساعًة مث قاَل ل
عنِدِه فقاَل يل: اي عباسي ما َأغىن عينِّ صاحُبك شيئاً، فهل تعرُف يل غريَُه؟ قاَل: نعْم، عبد الرزاق الصَّنعاينُّ، قاَل: هو  

د الرزاق الصَّنعاينَّ، فدققُت الباَب فقاَل يل: َمن هذا؟ فقلُت: أجْب أمرَي املؤمننَي، فخرَج  شاهٌد؟ قلُت: نعْم، فأَتينا عب
ثه ساعًة وقاَل: اي عبد الرزاق أعليَك َديٌن؟ قاَل: نعْم، قا َل:  ُمسرعاً فقاَل مثَل ما قاَل سفياُن، فقاَل: خْذ ِلما جئناك َله، فحدَّ

 اي عباسي اقِض ديَنُه. 
عباسي، ما َأغىن عين صاحُبك شيئاً، فهل تعرُف غريمها؟ قلُت: نعْم، هاهنا فضيُل بُن عياٍض، قاَل:   فقاَل: ايقاَل: فخرْجنا 

  وشاهٌد هو؟ قلُت: نعْم، فأَتينا ُفضياًل، فإذا هو يف غرفٍة له قائٌم ُيصلِّي يَتلو آيًة ِمن القرآِن فجعَل يُردُدها، فجعَل هارونُ 
رجاًل رقيقاً، قاَل: فدققُت عليه الباَب قاَل: َمن هذا؟ قلُت: أجْب أمرَي املؤمننَي، فقاَل: مايل   يسمُع ويَبكي، وكاَن هارونُ 

 وأَلمرِي املؤمننَي، قلُت: رمَحَك هللاُ، َأَوَما عليَك طاعٌة؟
 أوليَس قد ُروَي عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »ليَس للمؤمِن َأن يُذلَّ نفَسُه«؟ 

تَح الباَب مث صعَد فطفى السراَج، مث التجَأ إىل زاويٍة من زوااي الغرفِة، قاَل: فجعلُت أجوُل أان وهاروُن يف البيِت،  فنزَل فف
ه  فسبقْت كفُّ هاروَن كفِّي، فسمعُتُه يقوُل: آٍه ِمن كفٍّ ما أليَنها ِإن جنْت غدًا ِمن عذاِب هللِا عزَّ وجلَّ، قاَل: فعلمُت أنَّ 

، قاَل: خْذ ِلما جئناَك َله، فقاَل: اي أمرَي املؤمننَي، ملَّا ويَل عمُر بُن عبد العزيز دعا ساملَ بَن  سيكلُِّمه بكالمٍ   نَقيٍّ ِمن قلٍب تقيٍّ
، فقاَل: وَيَكم، إيّنِ قد ابُتليُت هبذا البالِء فَأشريوا ، عبد هللا بِن عمَر وحممَد بَن كعٍب الُقرظيَّ ورجاَء بَن حيوَة الكنديَّ   عليَّ

دهَتا نعمًة أنَت وأصحاُبك، فقاَل ساملُ بُن عبد هللا: اي أمرَي املؤمننَي، إْن أردَت النجاَة غدًا ِمن  عذاِب   فعدَّ اخلالفَة بليًة وعدَّ
: اي أمريَ  نيا وليُكن إفطاُرك ِمنها املوَت، وقاَل له حممُد بُن كعٍب الُقرظيُّ  النجاَة غدًا املؤمننَي، إْن أردتَّ  هللِا عزَّ وجلَّ فُصم الدُّ

ِمن عذاِب هللِا فليُكن كبرُي املسلمنَي عنَدك أابً، وأوسطُهم عنَدك أخاً، وأصغُرهم عنَدك ولدًا، فأكرْم أابَك، ووقِّْر أخاَك،  
مسلمنَي ما حُتبُّ  وحتنَّْن على ولِدَك، وقاَل له رجاُء بُن َحيوَة: اي أمرَي املؤمننَي، إْن أردتَّ النجاَة غدًا ِمن عذاِب هللِا فأحبَّ لل

فيه لنفِسَك، واكرْه هلم ما تكرُه لنفِسَك، مث ُمت إذا شئَت، وإيّنِ أَلقوُل لك هذا، وإيّنِ أَلخاُف عليَك أشدَّ اخلوِف يوماً َتزلُّ 
 األقداُم، فهل معَك مثُل هؤالِء رمَحَك هللاُ َمن أيُمُرك مبثَل هذا؟ 

رفْق ِبمرِي املؤمننَي رمَحُك هللاُ، فقاَل: اي ابَن الربيِع، تقتُ ُله أنَت وأصحاُبك  قاَل: فبكى هاروُن حَت ُغشَي عليه، فقلُت: ا
 عبد العزيز  وَأرُفُق ِبه أان، قاَل: فَأفاَق هاروُن مث اسَتوى جالساً فقاَل: زْدين، فقاَل: اي أمرَي املؤمننَي، بَلَغين أنَّ والياً لعمَر بنِ 

َل سهِر أهِل الناِر يف الناِر مع خلوِد األبِد، فإنَّ أجَلَك يطرُدَك إىل املوِت انئماً  ُشكَي، فكتَب إليه: اي َأخي، اذكْر طو 
ا قرَأ الكتاَب طوى البالَد حَت قدَم على   ويقظان، وإايَك أْن ينصرَف بك ِمن عنِد هللِا فيكوَن آخَر العهِد ومنقطَع الرجاِء، فلمَّ

 قليب بكتاِبَك، ال وليُت ِواليًة حَت أَلقى هللَا عزَّ وجلَّ.عمَر، فقاَل له: ما أقَدَمَك؟ قاَل: قد خلْعَت 
فبكى هاروُن حَت ُغشَي عليه، مث اسَتوى جالساً فقاَل: زْدين، فقاَل: إنَّ أابَك عمَّ املُصطفى سأَل املُصطفى عليهما السالُم  

ْرين، فقاَل: »اي عباُس، اي عمَّ رسوِل هللِا، نفٌس تُنجيها خرٌي مِ  ن إمارًة ال حُتصيها، وإنَّ اإلمارَة حسرٌة وندامٌة يوَم  فقاَل: أمِّ
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 القيامِة«.
  قاَل: زْدين، قاَل: اي حسَن الوجِه أنَت الذي يسأُلَك هللاُ عن هذا اخللِق يوَم القيامِة، فإن استطعَت أْن تقَي هذا الوجَه احلسنَ 

،ِمن الناِر فافعْل، وال تصبْح ومُتسي ويف قلِبَك ألحٍد ِمن أهِل وِ   اليتَك غشٌّ
 هلم غاّشاً مل يَ ُرْح رائحَة اجلنِة«.  فإنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن ويل أُمًة ِمن املسلمنَي فأصبحَ 

ين، و  لَ قاَل: رمَحُك هللاُ عليَك ديٌن؟ قاَل: نعْم، ديٌن لربِّ تبارك وتعاىل مل َياسْبين بعُد، فويٌل يل إْن انَقَشين، وويٌل يل إْن سائ َ 
اُج معه إىل  ويٌل يل إْن واقَ َفين، وويٌل يل إن مل ُأهْلَْم ُحجيت، فقاَل: ُأعينَك ِمن ديِن العباِد، قاَل: ال، إنَّ عندي خريًا كثريًا ال أحت 

على عيالَك  قاَل: فهذه ألُف ديناٍر استِعْن هبا  -عمَر: كأنَّه يَعين القرآَن واليقنَي والدعاَء  قاَل أبو  -ما يف أَيدي الناِس 
َق وعَدُه، وقد قاَل تبارَك  ْع هبا عليهم، قاَل: إنَّ ربِّ مل أيُمْرين هبذا، أَمَرين أْن ُأطيَع أمَرُه وُأصدِّ وَتعاىل: }َوَما )وزمانك؟( وتوسَّ

ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوِن ) ُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما ُأرِيُد أَ 56َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإْلِ ِة  57ْن يُْطِعُموِن )( َما ُأرِيُد ِمن ْ ( ِإنَّ اَّللََّ ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَّ
 [. 58، 57، 56اْلَمِتنُي{ ]الذارايت: 

مث قاَل: اي هذا، أان أصُف لك طريَق النجاِة وأنَت تكاِفُئين مبثَل هذا! وفَّقك هللاُ وسلَّمك، قاَل: مث صمَت فلم يردَّ علينا  
 َل هاروُن: اي عباسي، إذا َدَللتين فُدلَّين على مثِل هذا، هذا سيُد املسلمنَي. شيئاً حَت خرْجنا ِمن عنِدِه، قا 

 # مرسل.
 
 [ مرسلُ القاسمِ بنِ حممدِ بنِ أبي بكرٍ 780] 

 عن عبد الرمحن بِن القاسِم، عن أبيِه قاَل: ُكفَِّن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف ثالثِة أثواٍب بيٍض َسُحوليٍة.  -  7206
 وكان قد أسنده قبل ذلك عن القاسم عن عائشة ماء: # اإلي

 
 عن القاسِم قاَل: بَلَغنا أنَّه كاَن يكرُه َأن مُينَع فضُل الَكأل. -  7207

 
 [ مرسلُ القاسمِ بنِ معنٍ 781] 

عن عبد هللا بِن مصعٍب قاَل: اجتمَع شريٌك والقاسُم بُن معٍن عنَد أمرِي املؤمننَي املهديِّ فقاَل هلما: ما َتقوالِن يف  -  7209
زَّ  رجٍل رَمى رجاًل بسهٍم فقتَ َله؟ فقاَل شريٌك: يُقتُل كما قَتَل، فقاَل القاسُم: ليَس كما تقوُل، فقاَل شريٌك: أليَس يقوُل هللاُ ع

ُتْم ِبِه{ ]النحل:  وجلَّ: }وَ  ُتْم فَ َعاِقُبوا مبِْثِل َما ُعوِقب ْ [ فقاَل: بَلى، فقاَل: ملَ متوُق إذًا؟ قاَل: اي أاب عبد هللا، لو  126ِإْن َعاقَ ب ْ
مث قاَل   . جارَيناَك لسبْقَتنا سبقاً بعيدًا، مث قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال َقوَد إال ابلسيِف«، وهَنى عن املُثلةِ 

 لشريٍك: أرأيَت لو رماُه بسهٍم فلم يقتْلُه، مث َثىنَّ فلم يقتْلُه، مث ثلَث أليَس كانْت تكوُن ُمثلًة؟ فصمَت شريٌك.
 
 [ مرسلُ القاسمِ 782]   
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ي«.  -  7210  عن القاسِم، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل ِلَسودَة: »اعتدِّ
 
 [ مرسلُ قبيصةَ بنِ ذؤيبٍ 783] 

عن قبيصَة بِن ذؤيٍب قاَل: َأغاَر رجٌل ِمن أصحاِب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم على سريٍة ِمن املشرِكنَي  -  7211
ا َأراَد َأن يعُلَوُه ابلسيِف قاَل الرجُل: ال إلهَ  إال هللاُ،   فاهنزَمْت، فَغشى رجٌل ِمن املسلمنَي رجاًل ِمن املشرِكنَي وهو ُمنهزٌم، فلمَّ

عنه حَت قَ َتله، مث وجَد يف نفِسِه ِمن قتِلِه، فذَكَر حديَثه لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا فلم ينَثن 
ا يُعرُب عن القلِب اللساُن«.  عليه وسلم: »فهال ثَقبَت عن قلِبِه؟ فإمنَّ

ثوا رسوَل هللِا صلى هللا  فلم يلَبثوا إال قلياًل حَت تُويَف ذلَك الرجُل القاتُل فُدفَن، فَأص بَح على وجِه األرِض، فجاَء أهُلُه فحدَّ
 عليه وسلم، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ األرَض قد أَبْت َأن تقبَ َله، فاطَرحوُه يف غاٍر ِمن الغرياِن«. 

 إسناده صحيح إلى قبيصة[. ] # اإليماء:
 

عن قبيصة قاَل: وُتويَف رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم وُعمالُه ِمن َبين أُميَة أربعٌة: عتاُب بُن أسيٍد على مكَة،   -  7212
بُن حرٍب على جنراَن عاماًل لرسوِل هللِا صلى هللا   وأبو سفيانوأابُن بُن سعيٍد على البحريِن، وخالُد بُن سعيٍد على اليمِن، 

 عليه وسلم ... 
 القصة مطولة، أنا اختصرتها في مواضع متفرقة واقتصرت على المرفوع ء: # اإليما

 
 [ مرسلُ قتادةَ بنِ دِعامةَ 784]   

وَّاِبنَي َوَيُِبُّ  -  7213 عن قتادَة قاَل: ملَّا نَزلْت َهذه اآليُة على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: }ِإنَّ اَّللََّ َيُِبُّ الت َّ
رِيَن{ ]البقرة [، قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي معشَر األَنصاِر، إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ قد َأحسَن َعليكم  222: اْلُمَتَطهِّ

بَر، قاَل: »فاثبُ ُتوا«، أو قاَل: »َعليكم ِبه«.  الثَّناَء يف الطُّهِر، َفما َتصَنعوَن؟« قَالوا: نَغسُل الُقبَل والدُّ
 . قبيصة[]إسناده صحيح إلى # اإليماء:  

 
 ِمن  عن قتادَة قاَل: بَلَغين أنَّ أاب ذرٍّ رمَحه هللاُ كاَن يوماً ُيصلِّي فقاَل له النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »تعَّوْذ اي أاب ذرٍّ  -  7214

«، فقاَل: اي  نيبَّ هللِا، َأَو إنَّ ِمن اإلنِس َشياطنَي؟ قاَل: »نَعم«.  شياطنِي اإلنِس واجِلنِّ
 # مرسل.

 
لشورى:  عن قتادَة يف قوِل هللِا عزَّ وجلَّ: }َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة فَِبَما َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويَ ْعُفو َعْن َكِثرٍي{ ]ا -  7215

[، قاَل: ذُكَر لنا أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما ُيصيُب ابَن آدَم خدٌش ِمن عوٍد وال عثرُة رجٍل وال  30
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  عرٍق إال بذنٍب، وما يَعفو هللاُ عنه أكثُر«. اختالجُ 
 # مرسل.

 
عن قتادَة قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ َأعظَم الناِس خطًأ يوَم القيامِة أكثُرهم خوضاً يف   -  7216

 الباطِل«.
 : ضعيف.(7064الضعيفة ) # السلسلة

 
 [ مرسلُ قدامةَ بنِ إبراهيمَ 785]   

ا تويَف إبراهيُم بُن رسوِل هللِا  عن قدامَة بِن إبراهيَم، أنَّ أوَل َمن ُدفِن ابلبقيِع عثماُن بنُ  -  7217 مظعوٍن رضي هللاُ عنه، فلمَّ
 صلى هللا عليه وسلم قَالوا: اي رسوَل هللِا، أيَن حنفُر له؟ قاَل: »عنَد فَ َرِطنا عثماَن بِن مظعوٍن«.

 إسناده ضعيف وهو مرسل[. ] # اإليماء:
 

 [ مرسلُ قيسِ بنِ أبي حازمٍ 786] 
اعَي، وُعودوا املريَض«. -  7218  عن قيِس بِن أب حازٍم قاَل: ُأخربُت أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َأجيبوا الدَّ
 # مرسل.

 
عن قيِس بن أب حازٍم، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َدعا لسعِد بِن أب وقاٍص فقاَل: »اللهمَّ أجْب َدعوَته   -  7219

ْد رميَتُه«.   وسدِّ
 : قاَل سفياُن: فويَل أمَر الناِس ابلقادسيِة وَأصابَه ِخراٌج فلم يشهْد يوَم الفتِح، يَعين فتَح القادسيِة، فقاَل رجٌل ِمن جُبيلةَ 

 مل تَ َر أنَّ هللَا أظَهَر ِديَنه ... وسعٌد بباِب القادسيِة ُمْعَصمُ أَ 
 فإنَّنا وقد آَمْت نساٌء كثريٌة ... ونسوُة سعٍد ليَس فيهنَّ أميُِّ 

 . فقاَل سعٌد: اللهمَّ اكِفنا يَده وِلسانَه، فجاَءُه سهٌم َغْرٌب فَأصابَه، فخرَس ويَِبسْت يداُه مجيعاً 
 يف إلرساله، ووصل، والمرسل أصح[. إسناده ضع] # اإليماء:

 

 عن قيِس بِن أب حازٍم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم لعبد هللا بِن رواحَة: -  7220
 »انزْل فحرَّْك بِنا الرِّكاَب«، فقاَل: اي رسوَل هللِا لقد تركُت َقويل، فقاَل له عمُر: امَسْع وَأطْع، قاَل: فنزَل فقاَل: 

ْقنا وما صلَّينا اتهلِل لوال   هللِا ما اْهَتدينا ... وما تصدَّ
 فأَنزَِلْن َسكينًة علينا ... وثبِّت اأَلقداَم ِإن القَينا 

 إنَّ الذيَن َكفروا بَغوا علينا ... وإْن يُريدوا فتنًة أَبينا 
 .مرسل رجاله ثقات[. وروي موصواًل عن قيس عن عمر، وعن قيس عن عبد هللا بن رواحة] # اإليماء:
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الِسِل إىل خلٍَْم وُجذاٍم، قاَل:   -  7221 عن قيٍس قاَل: بعَث رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َعمرًا على جيِش ذاِت السَّ

مرًا،  وكاَن يف أصحاِبِه ِقلٌة فقاَل هلم َعمرو: ال يُوِقْد ِمنكم أحٌد انرًا، قاَل: فشقَّ ذلَك عليهم، فكلَّموا أاببكٍر يكلُِّم هلم عَ 
ه فقاَل: ال يُوقُد أحٌد ِمنكم انرًا إال أَلقيُته فيها، فقاَتَل العدوَّ فظَهَر عليهم فاستباَح عسَكَرهم، فقاَل له الناُس: أال  فكلَّمَ 

لم ليه وسنَتبُعهم؟ فقاَل: ال، إيّنِ َأخشى َأن يكوَن هلم وراَء هذه اجلباِل مادٌَّة يَقَتطعوَن املسلمنَي، فَشكوُه إىل النيبِّ صلى هللا ع
ا أظَهَرين هللاُ   حنَي رَجعوا، فقاَل: »َصدقوا اي َعمرو؟« فقاَل: إنَّه كاَن يف َأصحاب ِقلٌة فَخشيُت َأن يرَغَب العدوُّ يف ِقلَِّتهم، فلمَّ

فكأنَّ النيبَّ صلى هللا عليه عليهم قَالوا: أَنتبُعهم؟ فقلُت: إيّنِ َأخشى َأن يكوَن هلم وراَء هذه اجلباِل مادٌَّة يَقتطِعوَن املسلمنَي، 
 وسلم مِحَد َأمَره. 

، قاَل: »أحبُّ الناِس إيلَّ    فقاَل َعمرو عنَد ذلَك: أيُّ الناِس أحبُّ إليَك اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »ملَ؟« قاَل: أُلحبَّ َمن حتبُّ
ا أسأُلَك عن الرجاِل، قاَل: »  رضي هللاُ عنه«.  كرٍ أبو بعائشُة«، قاَل: لسُت َأسأُلَك عن النساِء، إمنَّ

( مختصرًا على شطره األخير عن قيس عن عمرو بن العاص، وانظر  3886( بتمامه، والترمذي )4540وصله ابن حبان )# اإليماء: 
 .(10766المسند الجامع )

 
 [ مرسلُ قيسِ بنِ السكنِ 787]   

اَل: »سجَد َوجهي للذي خَلَقه وشقَّ مسَعُه  عن قيِس بِن سكٍن قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إذا سجَد ق -  7222
 وبصَرُه«.

 وكاَن إذا سجَد قاَل: »سجَد َوجهي ُمتعفرًا يف الرتاِب خلالِقِه، وُحقَّ له«. 
 # مرسل.

 
 [ مرسلُ كعبِ األحبارِ 788]   

 عن كعٍب قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اْقرُؤوا سورَة هوٍد يوَم اجلمعٍة«. -  7223
( مختصرًا على شطره األخير عن قيس عن عمرو بن العاص، وانظر  3886( بتمامه، والترمذي )4540وصله ابن حبان )# اإليماء: 

 .(10766المسند الجامع )
 

عن كعِب األحباِر قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن قاَل يف يوِمِه سبحاَن هللِا وحبِدِه مئَة مرٍة ُغفرْت  -  7224
 ذنوبُه وإْن كانْت ِمثَل زََبِد البحِر«.

سالم، لم يلحق   لصحيح وأبو: هذا حديث مرسل، وله شاهد في افي المعجم الكبير (197/ 1) الذهبي ، وقالفي رواية الذهبي: مائتي مرة #
 كعبًا.
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عن كعٍب قاَل: إنَّ هللَا تعاىل قسَم ُرؤيَته وكالَمه بنَي موسى وحممٍد صلى هللا عليه وسلم، فكلََّمه موسى مرَّتنِي،   -  7225

 ... ورآُه حممٌد مرَّتنِي، قاَل مسروٌق: فدخلُت على عائشَة فقلُت هلا: َهل رأى حممٌد ربَّه؟ فقالْت: ال 
 ( 17097لحديث عائشة تتمة، لم أذكرها هنا ألنها في الصحيحين، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 

 

 [ مرسلُ الليثِ بنِ سعدٍ 789] 
عن الليِث بِن سعٍد قاَل: بَلَغنا أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم خرَج إىل الرَباِز فَأطاَل املُكَث فأُقيمت   -  7226

َم عب د الرمحن بُن عوٍف فصلَّى هبم ركعًة وسجَدتنِي، مث جاَء رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فدخَل يف الصالِة  الصالُة، فتقدَّ
وهم ال يشعروَن فركَع َمعهم ركعًة، فسلََّم عبد الرمحن وقاَم رسوُل هللا صلى هللا عليه وسلم فَقضى الركعَة الثانيَة ِمن الصبِح،  

ا سلََّم رس  وُل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َأصبُتم«. ففزَع الناُس، فلمَّ
 # معضل. 

 
يِن ِمن حنطٍة، أو صاع   -  7227 عن الليِث بِن سعٍد قاَل: بَلَغنا أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فرَض زكاَة الفطِر ُمدَّ

 ِمن شعرٍي، أو صاع ِمن متٍر، على كلِّ حرٍّ وعبٍد، ذكٍر أو أُثىن، صغرٍي أو كبرٍي. 
 # معضل. 

 
 صلى هللا عليه وسلم أنَّه أرخَص لرجٍل ِمن َأصحاِبه يف جذٍع ِمن  عن الليِث بِن سعٍد قاَل: بَلَغنا عن رسوِل هللاِ  -  7228

ى به.   املعِز، وقاَل: »ال رخصَة فيه ألحٍد بعَدَك«، وأنَّه أرخَص يف اجلذِع ِمن الضأِن ُيضحَّ
 # معضل. 

 
 [ مرسلُ مالكِ بنِ دينارٍ 790]   

، ال َلقيُتَك  ذرٍّ رمحُة هللِا علي عن مالِك بِن ديناٍر قاَل: قاَل أبو  -  7229 ه للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم: َوالذي بعَثَك ابحلقِّ
 إال على الذي أُفارُقَك َعليه. 

 ]إسناده ضعيف، وهو منقطع[. # اإليماء: 
 

 [ مرسلُ جماهدِ بنِ جربٍ املكيِّ 791] 
عن جماهٍد، أنَّ عمَر بَن اخلطاِب قاَل: اي رسوَل هللِا َأيف أمِران تَبيعٌة بعمٍل أم ُقضَي القضاُء؟ فقاَل رسوُل هللِا صلى   -  7230

ًا هللا عليه وسلم: »قد ُقضَي القضاُء وجفَّ القلُم«، فقاَل عمُر: ففيَم العمُل؟ قاَل: »يُ َيسُر كلُّ امرٍئ لعمِلِه«، فقاَل عمُر: إذ
 .جنَِدُّ 

 ( 10677( )10676حديث عمر عند الترمذي وأحمد من طريق ابنه عبد هللا عنه، انظر المسند الجامع )# اإليماء: 
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عن جماهٍد قاَل: اغُضْض ِمن ُعطاِسَك، فإنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم مسَع رجالً ينشُد ضالًة يف املسجِد فقاَل:   -  7232

 »ال وجدَت«. 
 

. عن الرباِء وجما -  7233 ، مث رجَع إىل أهِلِه فلم َيجَّ  هٍد قاال: اعتَمَر النيب صلى هللا عليه وسلم يف أشهِر احلجِّ
 . ]إسناده ضعيف[. وحديث البراء في الصحيح بلفظ: اعتمر في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين# اإليماء: 

 
عن جماهِد بِن جرٍب أنَّه قاَل: مرَّ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بنفٍر ِمن األنصاِر، وقد َنصبوا شاًة يرموهَنا ابلنبِل،   -  7234

  فقاَل: »هذه املعذبُة ال أْتكلوا حلَمها، وال )يصري فيها هذه؟(«، وقاَل جماهٌد: هَنى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأن مُيَثَّلَ 
 ، وَأن ُتؤَكل املَمثوُل هبا.ابلدوابِ 
 # مرسل.

 
عن جماهٍد قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »لو َنظَر الناُس إىل ُخلِق الّرِفِق ما رَأوا خملوقاً أحسَن ِمنه، ولو   -  7235

 َنظروا إىل ُخلِق اخلَْرِق ما رَأوا خَملوقاً مما خلَق هللاُ َأقبَح ِمنه«. 
 # مرسل.

 
جماهٍد قيَل له: أنَّ رسوَل هللا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »الواحُد يف السفِر شيطاٌن، واالثناِن َشيطاانِن«،   عن -  7236

قاَل: ال، مل يَقل النيبُّ، قد بَعَث النيبُّ عليه السالم عبد هللا بَن مسعوٍد وخباب سريًة، وبعَث دحيَة سريًة وحَده، ولكْن قاَل  
 ُكونوا يف َأسفارِكم ثالثًة، إْن ماَت واحٌد َولَِيه اثناِن، الواحُد شيطاٌن، واالثناِن َشيطاانِن. عمُر ََيتاُط للمسلمنَي:  

 # مرسل.
 

عن جماهٍد قاَل: كاَن أشراُف قريٍش أْيتوَن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم وعنَده بالٌل وسلماُن وُصهيٌب وغريُهم مثُل  -  7237
، فلو حنَّاهم ابِن أُمِّ عبٍد وعماٍر وخباٍب، فإ ، وُصهيٌب روميٌّ ، وسلماُن فارسيٌّ ذا َأحاُطوا به قاَل َأشراُف قريٍش: بالٌل حبشيٌّ

 ألَتيناُه. 
ُْم اِبْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه{ اآليةَ   [. 52]األنعام: فأَنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ: }َواَل َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن َرهبَّ

 إسناده ضعيف، وهو مرسل[. ]# اإليماء: 
 
 

عن جماهٍد، أنَّ َبين غفاٍر قرَّبوا عجاًل لِيذحَبوُه، فَنادى العجُل: اي آَل ذريح، ألمٍر جنيح، لصائٍح َيصيح، بلساٍن   -  7238
 َفصيح، مبكَة َيدعو ال إلَه إال هللاُ، قاَل: فَنَظروا فإذا النيبُّ صلى هللا عليه وسلم قد بُعَث. 

 إسناده إلى مجاهد ضعيف.# اإليماء: 
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 اهٍد قاَل: إنَّ طلحَة حيث ُأصيبْت يُده قاَل: ِحس، ولو قاَل: بسِم هللِا أُلدخَل اجلنَة والناُس ينظُروَن.عن جم -  7239

 
 جهٍل، وأوُل شهيٍد بنَي الرجاِل مهجٌع َموىل عمَر.  عن جماهٍد قاَل: أوُل شهيدٍة يف اإلسالِم أُمُّ عماٍر قتَ َلها أبو -  7240

 
جاَء إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي رسوَل هللِا، ُدلَّىن على عمٍل َُيبُّىن هللاُ تعاىل  عن جماهٍد، أنَّ رجاًل  -  7241

نيا، وأمَّا ما َُيبَُّك الناُس عليه فانبْذ إل  يهم هذا القثاَء«. عليه، وَُيبُّىن عليه الناُس، قاَل: »أمَّا ما َيبَُّك هللاُ عليه فالزهُد يف الدُّ
 # مرسل.

 
 [ مرسلُ مُحْصِنٍ الفِهْريِّ 792]   

، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن دعا ربَّه فعرَف االستجابَة فليُقل: احلمُد هلِل الذي   -  7242 عن حُمِْصٍن الِفْهريِّ
 اٍل«.بعزَّتِِه وجالِلِه تتمُّ الصاحلاُت، وَمن أَبطَأ ِمن ذلَك عليه شيٌء فليُقل: احلمُد هلِل على كلِّ ح

 (. 180/ 5مرسل وإسناده ضعيف[. وروي عن محصن عن أبي هريرة. انظر شرح السنة )# اإليماء: ]
 

 [ مرسلُ حممدِ بنِ إسحاقَ 793] 
عن حممِد بِن إسحاَق قاَل: حممٌد رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم هو حممُد بُن عبد هللا بِن عبِداملطلِب بِن هاشِم  -  7243

 ُقصيِّ بِن كالِب بِن مرَة بِن كعِب بِن لؤيِّ بِن غالِب بِن فهِر بِن مالِك بِن النضِر بِن كنانَة. بِن عبِد مناِف بنِ 
 ( عن ابن إسحاق، وساق النسب بتمامه إلى آدم عليه الصالة والسالم 35  - 33/ 1هو في سيرة ابن هشام )# اإليماء: 

 
َق مبا جاَء به.  -  7244  عن حممِد بِن إسحاَق قاَل: وكانْت خدُيُة أوَل َمن آَمَن ابهلِل ورسوِلِه صلى هللا عليه وسلم وصدَّ

،  قاَل: مث إنَّ جربيَل عليه السالُم أَتى رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم حنَي افرتُضْت عليه فهَمَز له بَعقِبِه يف انحيِة الَوادي
ماِء مزن، فتوضََّأ جربيُل وحممٌد عليها السالم، مث صلَّى رَكعتنِي وسجَد أربَع سجداٍت، مث رجَع النيبُّ صلى   فانفجَرْت له عنيُ 

َأ كما هللا عليه وسلم وقد َأق ََّر هللاُ عيَنه وطابْت نفُسُه وجاَءه ما َيبُّ ِمن هللِا، فأخَذ بيِد خدُيَة حَت أَتى هبا العنَي، فتوضَّ 
 ركَع رَكعتنِي وأربَع سجداٍت هو وخدُيُة، مث كاَن هو وخدُيُة ُيصلِّياِن ِسرًا.  توضََّأ جربيُل، مث

 ( عن ابن إسحاق: وحدثني بعض أهل العلم، فذكره بنحوه 311 - 310/ 1هو في سيرة ابن هشام )# اإليماء: 
 

 عن ابِن إسحاَق قاَل: قاَل حساُن يذُكُر عائشَة رضي هللاُ عنها:  -  7245
 َحَصاٌن َرزَاٌن ما تُ َزنُّ بريبٍة ... وُتصبُح َغْرَثى ِمن حلوِم الَغواِفلِ 

 فإْن ُكنُت قد قلُت الذي قد زعمُتُم ... فال رفَعْت َسوطي إيلَّ أانِملي
ي ما َحييُت وُنصَريت ... آلِل رسوِل   هللِا زيِن املَحاِفلِ فكيَف وُودِّ
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 فإنَّ الذي قد قيَل ليَس بالِئٍط ... ولكنَّه قوُل امرٍئ َب ماِحلِ 
 

 رضي هللاُ عنه ِلمسَطٍح وكاَن امسُُه عوٌف:  أبو بكرٍ وقاَل 
 اي عوُف وََيَك هالَّ قلَت عارفًة ... ِمن الكالِم ومل تُتبْع هبا َطمعا

 كْن قاِطعاً اي عوُف منقطعاوَأدركْتَك مُحَيَّا معشٍر أنٍف ... ومل ت
َتُه َقَذعا  َأَما خزيَت ِمن األقواِم إذ َحسدوا ... وال تقوُل ولو عايَ ن ْ

 ملَّا رميَت َحصاانً غرَي ُمقرفٍة ... أمينَة اجليِب مل تعلْم هلا َخَضعا
 فيَمن رَماها وُكنتم معشراً أفكاً ... يف سيِئ القوِل ِمن لفِظ اخلَنا شرعا

 حياً يف براَءهِتا ... وبنَي عوٍف وبنَي هللِا ما َصَنعا فأنزَل هللاُ وَ 
 

 وقاَل رجٌل ِمن املسلمنَي يف ضرِب حساَن وأصحاِبِه يف ِفريِتهم على عائشَة رضي هللاُ عنها: 
 لقد ذاَق حساُن الذي كاَن أهله ... ومحنُة إذ قَالوا َهجريًا وِمسَطحُ 

 طَة ذي العرِش الكرمِي فأُبرِحوا َتعاَطوا برجِم الغيِب زوَج نبيِّهم ... وَسخْ 
حوا بوها وُفضِّ  فآذوا رسوَل هللِا فيها فُجلِّلوا ... خمازَي تَبقى ُعصِّ

ا ... َشآبيُب قطٍر ِمن ُذرى املُزِن تسفحُ   فُصبَّْت عليهم حُمَْصداٌت كأهنَّ
 
 [ مرسلُ حممدِ بنِ جُبريِ بنِ مُطعمٍ 794]   

قونَه فإيّنِ ال   -  7246 ثُتم عين مما تُنِكروَن وال ُتصدِّ عن حممِد بِن ُجبرٍي قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ُحدِّ
قوا«.  ثُتم عين مبا َتعرِفوَن فصدِّ  َأقوُل املنكَر، وما ُحدِّ

( عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه. وقال األلباني في الضعيفة  320/ 3يف[. ووصله ابن عدي )مرسل وإسناده ضع] # اإليماء:
 ضعيف جدًا.  (: 1090)

 
ا مسَع به املهاِجروَن واألنصاُر  -  7247 عن حممِد بِن ُجبرٍي، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم َأاتُه ماٌل ِمن البحريِن فلمَّ

َم وقاَل: »مسعُتم هبذا املاِل الذي جاَءين؟« قَالوا: نَعم، قاَل:   ا رآُهم تبسَّ حَضروُه، فخرَج النيبُّ صلى هللا عليه وسلم، فلمَّ
نيا َأن تُفتَح عليُكم ِمن  »فأَبِشروا وَأمِّ  لوا الذي َيُسرُّكم، فَوالذي نَفسي بيِدِه ما أَخاُف عليكم الفقَر، ولكْن أخاُف عليكم الدُّ

 َها ُهنا وَها ُهنا، تُعِجُبكم كما َأعَجبت الذيَن ِمن قبِلكم، وهُتِلَككم كما َأهلَكت الذيَن ِمن قَبِلكم«. 
 ل ابن الحوريث[. مرسل وفي إسناده ضعف لحا ] # اإليماء:
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ا حضَر رحيُلُه أَتى النيبَّ صلى هللا  -  7248 عن حممِد بِن ُجبرٍي: بعَث رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم معاذًا إىل اليمِن، فلمَّ
ِتَك هلِل ما  قاَل: »اي معاُذ اتِق هللَا ما استطْعَت، واعملْ  عليه وسلم فسلََّم عليه، فقاَل: اي رسوَل هللِا، إيّنِ منطلٌق فِعْظين،  بقوَّ

 . َأطقَت، واذُكر هللَا عنَد كلِّ شجرٍة وحجٍر، وإْن َأحدثَت ذنباً فأحِدْث عنَده توبًة، ِإن ِسراً فِسراً، وإْن عالنيًة فَعالنيًة«
 مرسل وفي إسناده ضعف لحال ابن الحوريث[. ] # اإليماء:

 
 [ مرسلُ حممدِ بنِ خلفٍ وكيعٍ 795]   

يوسَف يعقوُب بُن إبراهيَم بِن حبيِب بِن سعِد بِن جبرِي   عن حممِد بِن خلِف بِن حيان بِن صدقَة املقرِئ قاَل: أبو -  7249
هللا عليه وسلم، كاَن بِن معاويَة، وأمُّ سعٍد حبتُة بنُت مالٍك ِمن َبين َعمرو بِن عوٍف، وسعُد بُن حتبَة ِمن أصحاِب النيبِّ صلى 

 فيَمن ُعرَض علي النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يوَم ُأحٍد َمع رافِع بِن خديٍج وابِن عمَر. 
 
 [ مرسلُ حممدِ بنِ الزبريِ احلنظليِّ 796]   

يُّ وقيُس بُن عاصٍم عن حممِد بِن الزبرِي احلنظليِّ قاَل: قدَم َعمرو بُن اأَلهتِم التميميُّ والّزِْبرِقاُن بُن بدٍر السعد -  7250
َقريُّ وفدًا على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم البِن اأَلهتِم: »أمَّا هذا فال أَ  سأُلَك  امِلن ْ

كيَف هو فيُكم؟«    -رٍ يعين الّزِْبرِقاَن بَن بد-ولكْن أخرِبْين عن هذا  - يعين قيَس بَن عاصٍم ِلما كاَن بيَنهما ِمن الشرِّ  -عنه 
ليعلُم أيّنِ َأفضُل مما قاَل: شديُد العارضِة، ُمطاٌع يف َأدنيه، مانٌع ملا وراَء ظهرِِه، قاَل: فقاَل الّزِْبرِقاُن: اي رسوَل هللِا، أَما وهللِا إنَّه 

ضيُق الَعَطِن، أمحُق األِب، لئيُم اخلاِل، مث قاَل:  قاَل، لكنَّه حَسَدين، فقاَل له ابُن اأَلهتِم: وهللِا إنََّك ما علمت لَزِمُر املروءِة، 
أَما وهللِا اي رسوَل هللِا ما كذبُت يف اأُلوىل وال يف اآلِخرِة، ولكينِّ رضيُت فقلُت ِبحسِن ما علمُت فيه، مث سخطُت فقلُت  

 َِبقبِح ما فيه، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ ِمن البياِن ِسحرًا«. 
 . (: إسناده حسن إال أن فيه انقطاعاً 551/ 2قال الحافظ في اإلصابة )إليماء: # ا 

 
 [ مرسلُ حممدِ بنِ زياد ابنِ األَعرابيِّ 797]   

عن ابن اأَلعرابِّ قاَل: بيَنا رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذاَت يوٍم جالساً مع َأصحاِبِه إذ نشَأْت سحابٌة، فقيَل:  -  7251
َنها،   اي رسوَل هللاِ  هذه سحابٌة، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »كيَف َتروَن قواِعَدها؟« قَالوا: ما أحَسَنها وأشدَّ متكُّ

  قاَل: »فكيَف َتروَن رَحاها؟« قَالوا: ما أحَسَنها وأشدَّ استداَرهَتا، قاَل: »فكيَف َتروَن بواِسَقها؟« قَالوا: ما أحَسَنها وأشدَّ 
اَل: »فكيَف َتروَن بْرَقها َأَوميضاً أم َخفّياً أم يشقُّ شقاً؟« قَالوا: بل يشقُّ شقاً، قاَل: »َفهذا احلََيا«، قَالوا: اي  استقاَمَتها، ق

ا أُنزَل القرآُن بِلساين }ِبِلَساٍن َعَرِبٍّ  «   ُمِبنٍي{ رسوَل هللِا ما َأفصَحَك، ما رأَينا الذي هو أفصُح ِمنَك، فقاَل: »ما مينُعين وإمنَّ
 [. 195]الشعراء:  
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 [ مرسلُ حممدِ بنِ السائبِ الكلبِّ 798]   
عن هشاِم بِن حممٍد، عن أبيه قاَل: أقبَل قوٌم ِمن اليمِن يُريدوَن النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، فَأضلُّوا الطريَق   -  7252

ُمِر أو الطَّْلِح آِيساً ِمن  احلياِة حَت   وَفقدوا املاَء، فَمكثوا ثالاثً ال يَقدروَن على املاِء، فجعَل الرجُل ِمنهم َيْسَتْذري بَفيِء السَّ
 كالُمهم ِمن العطِش، فَبينما هم كذلَك أقبَل راكٌب وهو يُنشُد بيَتنِي المرِئ القيِس:   َخَفتَ 

 وملَّا رَأت أنَّ الشريعَة مهُّها ... وأنَّ البياَض ِمن فراِئِصها دامِ 
َمت العنَي اليت عنَد ضارٍج ... يفيُء عليها الظلُّ َعْرَمُضها طامِ   تيمَّ

 
قاَل: امرئ القيِس، َفقالوا: فأيَن ضارٌج؟ فقاَل: هو ذا خلَفكم، فاحَنَرفوا إليه فإذا َغِدٌق، وإذا   فقاَل الرَّكُب: َمن يقوُل هذا؟

م ومحَلوا حَت بَلغوا املاَء.   َعليه الَعْرمُض والظلُّ يفيُء َعليه، فشرِبوا ِمنه ومَحدوا رهبَّ
ِمن الشعِر المرئ القيِس، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم:   فأَتوا النيبَّ صلى هللا عليه وسلم فَأخرَبوه وقَالوا: َأحياان بيتانِ 

نيا شريٌف فيها، منسيٌّ يف اآلِخرَة خامٌل فيها، ُييُء يوَم القيامِة مع لواِء الشعراِء إىل الناِر«.   »ذاَك رجٌل مذكوٌر يف الدُّ
 ، وهو معضل[.  اسناده واه جدا] # اإليماء:

 

 أبي وقاصٍ [ مرسلُ حممدِ بنِ سعدِ بنِ  799] 
عن خالِد بِن أب مالٍك قاَل: ابيعُت حممَد بَن سعٍد سلعًة فقاَل: هلمَّ أُماِسْحَك، إنَّ رسول هللا صلى هللا عليه   -  7253

 وسلم قاَل: »الربكُة يف املُماَسحِة«.
 (. 168وهو في مراسيل أبي داود ) ضعيف جدًا. (: 7153قال األلباني في الضعيفة )# اإليماء: 

 

عن ابِن سالٍم قاَل: ملَّا أمَعَر أبوطالٍب قالْت بَنو هاشٍم: َدْعنا فليأُخْذ ُكلُّ رجٍل ِمنا رجاًل من ولِدَك، قاَل: اصَنعوا   -  7255
لَم ممن تَ ْلَتفُّ عليه ِخْبطاتُه ِمن  ما َأحببُتم إذا خلَّيُتم ىل عقياًل، فأَخَذ النيبُّ صلى هللا عليه وسلم علياً، فكاَن أوَل َمن أس

اُن ...    الرجاِل، مث أسامُة بُن زيٍد، فكاَن أبوطالٍب يدَّ
 

، عن أبيه قاَل: قاَل َعمرو بُن العاِص لعبد هللا بِن جعفٍر عنَد معاويَة ليصغَر ِمنه: اي   -  7256 عن حممِد بِن سالٍم اجلُمحيِّ
 سبَتين إىل جعفٍر فلسُت بَدعيٍّ وال أبرَت، مث وىلَّ وهو يقوَل: ابَن جعفٍر، فقاَل له عبد هللا: لئْن نَ 

 َتعرضَت قرَن الشمِس وقَت ظهريٍة ... لَتسرَت ِمنه ضوَءه بكالِمكا
ان شهيٌد بذِلكا  كفرَت اختيارًا مث آمنَت خيفًة ... وبُغضَك إايَّ

 
ا قاَل: لسُت بَدعيٍّ وال أبرَت، ألنَّ العاَص قاَل: حممٌد أبرتُ   [. 3، فأنزَل هللاُ عزَّ وجلَّ: }ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو اأْلَْبرَتُ{ ]الكوثر:  وإمنَّ
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 ذكوان: حدثنا حممد بن سالم اجلمحي، عن أبيه ...  ( أخربان أبوبكر: حدثنا أبو16أحاديث وأخبار عن أب بكر الصويل )
 
 [ مرسلُ حممدِ بنِ سريينَ 801] 

 فطبََّق وجعَل َيَديِه بنَي رُكبتيِه.  - فوصَف  -عن ابِن سرييَن، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم وهو ُيصلِّي فركَع  -  7257
 # مرسل.

 
ا أسلَم قال   -  7258 عن ابِن سرييَن، أنَّ عبد الرمحن بَن أب بكٍر الصديَق رضي هللاُ عنهما كاَن يوَم بدٍر مع املشركنَي، فلمَّ

رضي هللاُ عنه: لكنََّك لو َأْهَدْفَت يل مل أنصرْف    أبو بكرٍ َأْهَدْفَت يل يوَم بدٍر فُصرفُت عنَك ومل أقُتلَك، فقاَل  ألَبيه: لقد
 عنَك.

 
عن احلسِن وابِن سرييَن، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل لعبد الرمحن بِن مسرَة: »ال َتسأل اإلمارَة، فإنََّك  -  7259

ها عن مسألٍة وُِكلَت إليها، وِإن ُأعطيَتها عن غرِي مسألٍة ُأعنَت عليها، وإذا حلفَت على مينٍي فرأيَت غريَها خريًا ِمنها ِإن ُأعطيتَ 
 فاْئت الذي هو خرٌي وكفِّْر عن مييِنَك«. 

 قاهَلا أحُدمها، وقاَل اآلَخُر: »وكفِّْر عن مييِنَك واْئت الذي خرٌي«.
 ( 9525ي في الصحيحين موصواًل عن عبد الرحمن بن سمرة، انظر المسند الجامع )حديث الحسن البصر # اإليماء: 

 
 ، وأوُل َمن أسلَم ِمن النساِء خدُيُة.أبو بكرٍ عن ابِن سرييَن قاَل: أوُل َمن أسلَم ِمن الرجاِل  -  7260

 ]إسناده ضعيف ألجل شيخ المصنف[. # اإليماء:  
 
 [ مرسلُ حممدِ بنِ عبادٍ املخزوميِّ 802]   

، أنَّ قريشاً قالْت: قيِّضوا ألب بكٍر رجاًل أيُخُذه، فقيَّضوا له طلحَة بَن عبيد هللا،   -  7261 عن حممِد بِن عباٍد املخزوميِّ
: َمن  أبو بكرٍ ادِة الالِت والُعزى، قاَل فَأاتُه وهو يف القوِم فقاَل: اي أاب بكٍر ُقم إيلَّ، قاَل: إالَم َتدعوين؟ قاَل: َأدعوَك إىل عب

اب  الالُت؟ قاَل: بناُت هللِا، قاَل: فَمن أُمُّهم؟ فسكَت طلحُة وقاَل ألصحاِبِه: َأجيبوا صاِحَبكم، فَسَكتوا، فقاَل طلحُة: ُقم اي أ
بيِدِه فأَتى به النيبَّ صلى هللا عليه وسلم   رٍ أبو بكبكٍر، فإيّنِ َأشهُد َأن ال إلَه إال هللاُ وَأشهُد أنَّ حممدًا رسوُل هللِا، فأَخَذ 

 فأسَلَم. 
 مرسل. #
 
 [ مرسلُ حممدِ بنِ عبد اهلل بنِ عَمرو بنِ عثمانَ بنِ عفانَ 803]   
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عن حممِد بِن عبد هللا بِن َعمرو قاَل: كاَن أوُل سورٍة أُنزلْت على النيبَّ صلى هللا عليه وسلم: }اقْ َرْأ اِبْسِم رَبَِّك   -  7262
 ِذي َخَلَق{، وآِخُر سورٍة أُنزلْت عليه }بَ َراَءٌة{. الَّ 

 مرسل حسن[. ] # اإليماء:
 

أَي َُّها النَّاُس{ فبمكَة،   عن حممِد بِن عبد هللا بِن َعمرو قاَل: كلما أُنزلْت على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: }ايَ  -  7263
 أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا{ فباملدينِة.  وكلما أُنزلْت عليه: }ايَ 

 إسناده حسن إلى محمد بن عبد هللا بن عمرو[. ] # اإليماء:
 
 دِ بنِ عبد الرمحن بنِ ثوبانَ [ مرسلُ حمم 804]   

عن حممِد بِن عبد الرمحن بِن ثوابَن، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُأيَت بسارٍق فقيَل: اي رسوَل هللِا سرَق،   -  7264
ا ُأيَت  فقاَل: »ال ِإخالُُه سرَق، َأسرْقَت وََيَك؟« فقاَل: نَعم، فقاَل: »اذَهبوا فاقطَعوا يَده مث احِسُموها مث اْئتوين به«، قاَل: فلمَّ 

 : »ُتْب إىل هللِا عزَّ وجلَّ«، قاَل: تبُت إىل هللِا، قاَل: »اللهمَّ ُتْب عليِه«. به قالَ 
 

( وغيره عن يزيد، عن ابن  381/ 4(. ووصله الحاكم )244مرسل وإسناده صحيح إلى ابن ثوبان[. وهو في مراسيل أبي داود ) ] # اإليماء:
 ثوبان، عن أبي هريرة.

 

 بنِ نوفلٍ أبي األسودِ   [ مرسلُ حممدِ بنِ عبد الرمحن 805] 
عن أب األسوِد، أنَّ َخصمنِي اخَتصما إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فَقضى أَلحِدمها، فقاَل له املَقضيُّ عليه:   -  7265

 له: إانَّ أَتينا  رُدَّان إىل عمَر، فقاَل هلما النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »اذَهبا إىل عمَر«، فأَتيا عمَر رضي هللاُ عنه، فقال املَقضيُّ 
،  رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم فَقضى يل على هذا، وقاَل له هذا: رُدَّان إىل عمَر، فَردَّان إليَك، فقاَل له: َأهكذا؟ قاَل: نَعم

َلُه، وَغدا قاَل: فاجِلسا حَت َأخرَج لكما فَأقضَي بيَنكما، قاَل: فدَخَل وخرَج وقد اشتَمَل على سيِفِه، قاَل: فضَربَه حَت قت
النيبُّ  اآلَخُر إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: اي رسوَل هللِا، قتَل وهللِا عمُر صاِحيب، فلوال ما سبْقُت َلقتَلين، قاَل: فقاَل 

يُ ْؤِمُنوَن َحَتَّ   صلى هللا عليه وسلم: »ما ُكنُت َأرى أنَّ عمَر ُيرتُئ على أهٍل ُمؤمننَي«، فنزلْت هذه اآليُة: }َفاَل َورَبَِّك اَل 
نَ ُهْم مثَّ اَل ُيَُِدوا يف أَنْ ُفِسِهْم َحَرًجا ممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليًما{ ]  [. 65النساء: َُيَكُِّموَك ِفيَما َشَجَر بَ ي ْ

َنا َعَلْيِهْم َأِن اقْ تُ ُلوا  قاَل: فربأ هللاُ عزَّ وجلَّ ِمن دِم هذا أنَّ عمَر مل يقتْل مؤمناً يف اإلسالِم، فأَنزَل هللاُ عزَّ  وجلَّ: }َوَلْو َأانَّ َكتَ ب ْ
ُهْم{ ]النساء:    [. 66أَنْ ُفَسُكْم َأِو اْخُرُجوا ِمْن ِداَيرُِكْم َما فَ َعُلوُه ِإالَّ قَِليٌل ِمن ْ

 
 [ مرسلُ حممدِ بنِ عجالنَ 806]   
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 فٍر فقاَل لسلمَة بِن األكوِع: »قرِّْب ِمن ُهنَ ّياِتَك«. عن حممِد بِن عجالَن، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يف س -  7266
 زوائده( عن ابن عجالن، عن أبيه، عن أبي هريرة.  -  2115وصله البزار )# اإليماء: 

 
 جعفرٍ الباقِرِ  [ مرسلُ حممدِ بنِ عليِّ بنِ احلسنيِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ أبو 807]   

عن جعفِر بِن حممٍد، عن أبيه قاَل: ملَّا ثَ ُقَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف مرِضِه الذي ُتويَف فيه قاَل: »أيَن   -  7267
بعَد غٍد؟« قَالوا: عنَد فالنٍة، قاَل: فعرَف أزواُجه أنَّه يريُد عائشَة رضي هللاُ عنها،   َأان غدًا؟« قَالوا: عنَد فالنٍة، قاَل: »أيَن َأان

َمنا أُلخِتنا عائشَة.   فُقْلَن: اي رسوَل هللِا، قد وَهْبنا أايَّ
طريق عروة عن  ومسلم من  صحيحه.هذا حديث صحيح متفق على صحته، روي معناه بألفاظ مختلفة، أخرجه البخاري في # اإليماء: 

 (16414عائشة، انظر المسند الجامع )
 

عن حممِد بِن عليٍّ قاَل: ملَّا كاَن قبَل وفاِة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم بثالٍث هبَط إليه جربيُل عليه السالُم   -  7268
ا هو أعلُم به ِمنَك يقوُل: كيَف  فقاَل: »اي حممُد، إنَّ هللَا أرَسَلين إليَك إكراماً لَك وتفضياًل لَك وخاصًة لَك، يسألُ  َك عمَّ

ا كاَن يف اليوِم الثاين هبَط إليه جربيُل عليه السال ُم  جتُدَك؟ قاَل: أجُدين اي جربيُل َمغموماً، وأجُدين اي جربيُل َمكرواًب«، فلمَّ
ا كاَن يف  فقاَل له مثَل ذلَك، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »أجُدين اي جربيُل مغموماً، وأجُدين اي جربيُل َمكرواًب«، فلمَّ

ِمنهم  يوِم الثالِث هبَط إليه جربيُل َمعه مَلُك املوِت وَمعهما مَلُك يف اهلواِء يُقاُل له إمساعيُل على سبعنَي ألَف مَلٍك، كلُّ مَلكٍ 
إليَك إكراماً لَك وتفضياًل لَك وخاصًة   على َسبعنَي ألِف مَلٍك، قاَل: فسبَ َقهم إليه جربيُل وقاَل: اي أمحُد، إنَّ هللَا أرَسَلين 

ا هو أعلُم به ِمنَك يقوُل: كيَف جتُدَك؟ قاَل: »أجُدين اي جربيُل َمغموماً، وأجُدين اي جربيُل َمكرواًب«.   لَك، يسأُلَك عمَّ
َك، ومل يستأِذْن على أحٍد  قاَل: واستأَذُن مَلُك املوِت على الباِب، فقاَل له جربيُل: اي أمحُد، هذا مَلُك املوِت يستأِذُن علي

َلين  قطُّ ِمن قبِلَك، وال يستأِذُن على آدميٍّ بعَدَك، فقاَل: »ائَذْن له اي جربيُل«، فقاَل: السالُم عليَك اي أمحُد، إنَّ هللَا أرسَ 
أترَُكها تركُتها، قاَل: »وتفعُل ذلَك  إليَك وأَمَرين َأن ُأطيَعَك فيما أَمْرتين، إن أَمْرتين َأن َأقبَض نفَسَك قبضُتها، وِإن أَمْرتين َأن 

مِض  اي مَلَك املوِت؟« قاَل: نَعم، بذلَك أُمرُت، قاَل جربيُل: اي أمحُد، إنَّ هللَا قد اشتاَق إىل لقاِئَك، قاَل: »اي مَلَك املوِت ا
 ِلما أُمرَت به«. 

ه وال يَروَن شخَصه فقاَل: السالُم عليكم أ هَل البيِت ورمحُة هللِا وبركاتُه، إنَّ يف هللِا َخَلفاً ِمن قاَل: فَأاتهم آٍت َيسمعوَن ِحسَّ
ُه فارُجوا، فإنَّ املصاَب َمن ُحرَِم الثو   اَب. كلِّ هاِلٍك، وعزاًء ِمن كلِّ مصيبٍة، وَدرَكاً ِمن كلِّ فائٍت، فباهلِل فِثقوا، وإايَّ

( من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن 2890ني )الحسين بن حميد اللخمي اتهمه ابن عدي والحديث وصله الطبرا# اإليماء: 
 .الحسين، عن أبيه الحسين بن علي به

 
عن جعفِر بِن حممٍد، عن أبيه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ألسامَة بِن زيٍد: »ال تشَفْع يف حدٍّ إذا   -  7269

لطاَن«.   بلَغ السُّ
 . قات[]إسناده منقطع، ورجاله ث# اإليماء: 
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عن جعفٍر عن أبيِه، أنَّ رجاًل أصابْتُه العنُي فأخَذْتُه احلُمى مكانَُه، قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »فالتِمسوا هِلذا  -  7270

 َمن يَرقيِه«. 
 

عن أب جعفٍر قاَل: صعَد رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يَعين املنرَب فقاَل: »اي أيُّها الناُس، َأاتين جربيُل فأخرَبين   -  7271
 أنَّ هللَا َُيبُّ احليَِّي الكرمَي احلليَم الَعفيَف املُتعفَف، ويُبغُض الفاِحَش البذيَء السائَل امللِحَف«، مث نزَل. 

 ، عمرو بن شمر وجابر الجعفي متروكان.ضعيف جداً # اإليماء: 
 

ا خبيلٌة، قاَل: -  7272   عن حممِد بِن عليِّ بِن حسنٍي قاَل: ذُكَر للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم امرأٌة صوَّامٌة قوَّامٌة ُمصليٌة إال أهنَّ
 »فما خريُها ِإذن«. 

 ]إسناده ضعيف إلرساله[.# اإليماء: 
 

ا   -  7273 ، فلمَّ عن أب جعفٍر حممِد بِن عليٍّ قاَل: أقبَل العباُس بُن عبِداملطلِب وعليه ُحلٌة وله َضفرياتِن وهو أبيُض بضٌّ
َم، فقاَل له العباُس: ما َأضَحَكك اي رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم أضَحَك هللاُ ِسنَّكَ  ؟ رآُه النيبُّ صلى هللا عليه وسلم تبسَّ

«، فقاَل العباُس: ما اجلماُل يف الرجِل؟ قاَل: »اللساُن«. قاَل: »أعَجَبين   مجاُلَك اي عمَّ النيبِّ
وأخرجه الحاكم   (: قال الذهبي: مرسل، قلت: وعمر بن بشر والحكم بن المنذر لم أعرفهما466/ 7قال األلباني في الضعيفة )# اإليماء: 

 . ( عن أبي جعفر محمد بن علي، عن أبيه330/ 3)
 

عن أب جعفٍر حممِد بِن عليٍّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما زاَن هللاُ عبدًا بزينٍة أفضَل ِمن عفاٍف  -  7274
 يف ِديِنِه وَفرِجِه«. 

 (.4444مرسل وإسناده واه[. وضعفه األلباني في الضعيفة )] # اإليماء:
 

يبِّ صلى هللا عليه وسلم غالٌم مل يبلُغ احلُُلَم فقاَل: »احلمُد هلِل ربِّ  عن جعفٍر، عن أَبيه قاَل: عطَس عنَد الن -  7275
 العاَلمنَي«، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ابرَك هللاُ فيَك اي غالُم«.

نُة ِمن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم إذا عطَس الغالُم فقاَل: احلمُد هلِل ربِّ العاَلمنَي، َأن  َت بباَرَك هللاُ  فمَضت السُّ ُيشمَّ
 فيَك. 

 إسناده منكر كما قال الذهبي[. # اإليماء: ]
 

، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن اقتَصَد َأغناُه   -  7276 َر أفَقَره هللاُ، وَمن   هللاُ، وَمنعن حممِد بِن عليٍّ بذَّ
 ذكَر هللَا تعاىل أحبَُّه هللُا«.

 .حمزة بن نجيح قال الحافظ: لين رمي باالعتزال# اإليماء:  
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عن جعفِر بِن حممٍد، عن أبيه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ ِمن احلقِّ الواِجِب على َمن مسَع   -  7277

 َخَله هللاُ اجلنَة َأن يشَفَع ِلمن مسَع ِمنه«. شيئاً ِمن العلِم فَأد
 ]إسناده ضعيف[. # اإليماء: 

 
عن جعفٍر، عن أبيه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َخرجُت ِمن نكاٍح ومل َأخرْج ِمن ِسفاٍح ِمن لُدْن  -  7278

 آدَم، مل ُيصْبين ِسفاُح اجلاهليِة«.
( من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب وانظر اإلرواء  4728األوسط )وصله الطبراني في # اإليماء: 

(1914). 
 

عن جعفٍر، عن أبيه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما نَ َفعين ماٌل ما نَ َفعين ماُل أب بكٍر رضي هللاُ   -  7279
 عنه«.

( عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي، عن 358/ 3ووصله الخطيب ) ]إسناده شديد الضعف مسلسل بالعلل، وهو مرسل[# اإليماء: 
 . بأبيه، عن علي بن أبي طال 

 
 عن جعفِر بِن حممٍد، عن أبيه قاَل: أسَلَم عليٌّ رضي هللاُ عنه وهو ابُن سبِع ِسننَي، وقُبَض وهو ابُن سبٍع ومَخسنَي. -  7280

 ]إسناده ضعيف للمبهم الذي فيه[.# اإليماء: 
 

عن أب جعفٍر حممِد بِن عليٍّ قاَل: اَندى مَلٌك ِمن السماِء يوَم بدٍر يُقاُل له رضواُن: ال َسيَف إال ذو الَفقاِر، وال  -  7281
 َفَت إال عليٌّ عليه السالُم. 

 ( ونقل عن الدارقطني قوله: عمار متروك. 159/ 2ذكره ابن الجوزي في الموضوعات )# اإليماء: 
 

ٍد، عن أبيه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ُخصَّ البالُء مبَن َعرَف الناَس وعاَش عن جعفِر بِن حمم -  7282
 فيهم َمن مل يَعرْفهم«. 

 : ضعيف.(3545الضعيفة ) # السلسلة
 
 [ مرسلُ حممدِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ ابنِ احلَنفيةِ 808]   

، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ليَس ِمنا َمن مل يَرحْم َصغريان، ويُوِقْر كبريان، ويعرْف لنا   -  7283 عن حممِد بِن عليٍّ
 حقَّنا«. 

 # مرسل.
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 [ مرسلُ حممدِ بنِ عمرانَ قاضي املدينةِ 809]   
ابِن عمراَن قاضي املدينِة، أنَّ طلحَة كاَن يُقاُل له: طلحُة اخلرِي، وطلحُة الفيَّاِض، وطلحُة الطلحاِت، وأنَّه   عن -  7284

يل    َفَدى عشرًة ِمن ُأسارى بدٍر وجاَء مَيشي بيَنهم، وأنَّه ُسئَل برحٍم فقاَل: ما ُسئلُت هبذه الرحِم قبَل اليوِم، وقد ِبعُت حائطاً 
 رهٍم وَأان فيه ابخلِياِر، فإْن ِشئَت ارجتْعُتُه وَأعطيُتَكه، وِإن ِشئَت َأعطيُتَك مثََنه. بتسِعمئِة ألِف د

 

 [ مرسلُ حممدِ بنِ قيسٍ 810] 
عن حممِد بِن قيٍس، أنَّ أُمَّ هانٍئ أَتْت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم وهو مبكَة لبعِض حاَجِتها، فوجَدْتُه ُيصلِّي   -  7285

 ستَّ ركعاٍت.صالَة الضُّحى 
( مختصرًا وحديث أم هانئ عند الجماعة من طرق عنها، وفيه: ثماني ركعات، 1063/ )24ظاهره اإلرسال، ووصله في الكبير  # اإليماء: 

 .( وما بعده17361انظر المسند الجامع )
 

عن حممِد بِن قيٍس قاَل: اجتَمَع عليٌّ والعباُس وعقيٌل عليهم السالُم، َفقالوا: أيُّنا أحبُّ إىل رسوِل هللِا صلى هللا   -  7286
عليه  عليه وسلم؟ فقاَل كلُّ واحٍد ِمنهم: َأان، َفقالوا: انطَلقوا بِنا إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم نسأَلُه، فأَتوُه فَدَخلوا 

على َسريرِِه وُأسامُة بُن زيِد بِن حارثَة بنَي َيديِه، َفقالوا: اي رسوَل هللِا، َمن أحبُّ الناِس إليَك؟ قاَل: »فاطمُة«،   وهو جالسٌ 
ه وَوْجدي به«، قَالوا: إمنَّ  ا نسأُلَك عن الرجاِل، فوَضَع يَده على رأِس أسامَة مث قاَل: »َهذا، اجتَمَع له ُحيب إايَّ ا  قَالوا: إمنَّ

  َك عنَّا أيُّها الثالثُة، قاَل: »أمَّا أنَت اي عباُس فلو كاَنت لَك هجرُة عليٍّ ُكنَت أحبَّ الناِس إيلَّ«، فقاَل عقيٌل: َرذلتين نسألُ 
 وهللِا اي رسوَل هللِا. 

 
 [ مرسلُ حممدِ بنِ كعبٍ القُرَظيِّ 811] 

: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه -  7287 وسلم: »اي ليَت ِشعري ما فعَل أَبواَي«، فأَنزَل هللاُ   عن حممِد بِن كعٍب الُقَرظيِّ
: اي حممُد }ِإانَّ َأْرَسْلَناَك اِبحْلَقِّ َبِشريًا َوَنِذيًرا َواَل ُتْسَأُل َعْن َأْصَحاِب اجْلَِحيِم{ ]البقرة:  [، قاَل: فما ذََكَرمها  119جلَّ وعزَّ

 حَت ماَت صلى هللا عليه وسلم.
 إسناد ضعيف لضعف موسى بن عبيدة الربذي[. ]هذا # اإليماء:  

 
ن َتقبلوَن شهاَدَتُه«.  -  7288 ثوا إال عمَّ  عن حممِد بِن كعٍب: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال حُتدِّ

 (. 3090والحديث روي موصواًل عن محمد بن كعب عن ابن عباس، انظر الضعيفة ) صالح بن حسان متروك.# اإليماء:  
 

، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال َتربُح ِعصابٌة ِمن أُميت ظاِهريَن على الناِس ال  -  7289 عن حممِد بِن كعٍب الُقرظيِّ
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جاُل فُيقاتِلونَه«.   يُبالوَن َمن خاَلَفهم حَت خَيرَج املسيُح الدَّ
 مرسل، وإسناده حسن إلى محمد بن كعب[. ] # اإليماء:

 

 حممدُ بنِ مسلمِ بنِ تَدرسٍ أبي الزبريِ [ مرسلُ  812] 
ا أخَرَجهم ِمنها بعَد ذلَك ألنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل:   -  7290 عن أب الزبرِي قاَل: إنَّ عمَر بَن اخلطاِب إمنَّ

 »ال تُِقرُّوا يف جزيرِة العرِب َمن ليَس ِمنا، أو قاَل: َمن ليَس ِمن املسلمنَي«. 
اليهود والنصارى من   -وفي رواية: أخرجوا  -لحديث في الصحيح من طريق أبي الزبير، عن جابر، عن عمر مرفوعًا: ألخرجن ا# اإليماء: 
 جزيرة العرب 

 
 [ مرسلُ حممدِ بنِ مسلمِ بنِ شهابٍ الزُّهريِّ 813]   

عن ابِن شهاٍب قاَل: بَلَغين أنَّ ُأانساً َشكوا إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم َوسوسَة الشيطاِن اليت يُوسِوُس هبا   -  7291
  يف ُصدورِهم، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأَوقد وجُدُت ذلَك؟ ذلَك صريُح اإلمياِن، إنَّ الشيطاَن يُريُد العبَد فيما

 إذا ُعِصَم ِمنه وقَع فيما ُهناِلَك«. دوَن ذلَك، ف
(  559) ( عن الزهري، عن عمارة المازني، عن عمه. وانظر السنة البن أبي عاصم 672وصله النسائي في عمل اليوم والليلة )# اإليماء: 

(660( )661 .) 
 
 

 عن ابِن شهاٍب، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن ُيصلِّي على اخلُمرِة. -  7292
 ( من طريق يونس عن ابن شهاب عن أنس. 1012وصله ابن خزيمة )# اإليماء: 

 
 عن الزُّهريِّ قاَل: بَلَغنا أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إذا صرَب الرجُل للرجِل فليخُرجا ِمن املسجِد«.  -  7293

 إسناد ابن عمار حسن[.] # اإليماء:
 

 عن ابِن شهاٍب، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأمَر إبخراِج الزكاِة يوَم الفطِر قبَل الصالِة.  -  7294 
 # مرسل.

 
 عن ابِن شهاٍب، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم هَنى عن الطعاِم احلاِر.  -  7295 

 # مرسل.
 

سلم على بعِض أهِلِه فقاَل: »أيَن ُفالنٌة؟« َفقالوا: اشتَكْت عيُنها،  عن الزُّهريِّ قاَل: دخَل النيبُّ صلى هللا عليه و  -  7296
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 َعيناها«.  أعجبتينفقاَل: »اسرَتْقوا هلا، فقد 
 # مرسل.

 
عن الزُّهريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن احتَجَم أو اطَّال يوَم السبِت أو األربعاِء فال يلوَمنَّ   -  7297

 نفَسُه ِمن الَوَضِح«. إال 
  هريرة. ( وغيره عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي 409/ 4(. ووصله الحاكم )1672أورده األلباني في الضعيفة )# اإليماء:  

 (.5609وتقدم في مسنده من وجه آخر )
 

َص رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم  -  7298   يفعن معمٍر: سألُت الزُّهريَّ عن جلوِد النموِر، فقاَل: ال ِبَس به، قد رخَّ
 ُجلوِد امليتِة. 

 # مرسل.
 

 ِبساً. عن ابِن شهاٍب الزُّهريِّ أنَّه قاَل: كاَن َأصحاُب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم يَتخلَّقوَن وال يَروَن ابخلَُلوِق  -  7299
 

 عن ابِن شهاٍب، أنَّ أصحاَب رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم َكانوا يَرحلوَن بَقطائِف اأُلرجواِن.  -  7300
 

عن ابِن شهاٍب أنَّه قاَل: رَأى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم على أمِّ سلمَة ُقرَطنِي ِمن ذهٍب، فَأعرَض َعنها حَت  -  7301
 رََمْت هبما.
 ( عن الزهري عن أنس.3565وصله أبو يعلى )# اإليماء: 

 
 

مُر بُن اخلطاِب وعليٌّ وجعفٌر ابنا أب  عن ابِن شهاٍب قاَل: اجتَمَع يف مسجِد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ع -  7302
طالٍب والعباُس بُن عبِداملطلِب رضي هللاُ عنهم فذََكروا املعروَف، فقاَل عليٌّ رضي هللاُ عنه: املعروُف ِحصٌن ِمن احلصوِن وكنٌز  

، وقد يُدَرُك بشكِر الشاكِر ما َأضاَع  ِمن الكنوِز، فال يُزهدنََّك فيه كفُر َمن كَفَره، فقد َيشُكرَك عليه َمن مل ينتِفْع ِمنه بشيءٍ 
الَكفوُر اجلاحُد، وقاَل جعفٌر رضي هللاُ عنه: ِبهِل املعروِف إىل اصطناِعِه ما ليَس للطالِبنَي إليهم فيه، ألنََّك إذا اصطنعَت  

ن غرِيَك، وقاَل العباُس رضي هللاُ  معروفاً كاَن لَك أجُرُه وفخُرُه وسناُؤُه وجمُدُه، فما ابُلَك تطلُب شكَر ما أَتيَت إىل نفِسَك مِ 
لَته َهَنأْ  َته، وإذا  عنه: املعروُف َأحصُن احلصوِن وَأعظُم الكنوِز، ولن يتمَّ إال بثالٍث: َتعجيِلِه وَسرتِِه وَتصغريِِه، ألنََّك إذا عجَّ

 شيٍء أَْنٌف، وأَْنُف املعروِف سراُحُه. صغَّرَته عظَّمَته، وإذا سرَتَته َأمتمَته، وقاَل عمُر بُن اخلطاِب رضي هللاُ عنه: لكلِّ 
فخرَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: »فيم أَنتم؟« قَالوا: ُكنا يف ذكِر املعروِف، فقاَل: »املعروُف معروٌف كامِسِه،  

نيا أهُل املعروِف يف اآلِخرِة«.   وأهُل املعروِف يف الدُّ
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 قال أبو حاتم: منكر الحديث يتكلمون فيه[. محمد بن إسماعيل بن جعفر ] # اإليماء:
 

، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ال خَيَْرُف قارُئ القرآِن«.  -  7303  عن الزُّهريِّ
: »ال َُيَرُق قارُئ القرآِن«.  جريِّ  ويف روايِة الشَّ

 (270عن أنس، انظر الضعيفة ) بكر بن الشرود ضعيف جدًا والحديث روي موصواًل بهذا اإلسناد عن الزهري # اإليماء: 
 

عن الزُّهريِّ قاَل: كاَن أحبُّ األايِم إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأن يَعِقَد فيه رايَتُه يوَم اخلميِس، وكاَن  -  7304
 أحبُّ األايِم إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم َأن يساِفَر فيه يوَم اخلميِس. 

طرف من حديث كعب بن مالك الطويل في غزوة تبوك، يرويه الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه، انظر المسند شطره الثاني # اإليماء: 
 ( 11265الجامع )

 
كوا حِبلِف اجلاهليِة«.  -  7305  عن الزُّهريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال ِحلَف يف اإلسالِم، ومتسَّ
 # مرسل.

 
رضي هللاُ عنه برأٍس فقاَل: ال أَتتوا   أبو بكرٍ عن الزُّهريِّ قاَل: مل يُ ْؤَت النيبُّ صلى هللا عليه وسلم برأٍس، وُأيَت  -  7306

 زبرِي. ابجلَيِف إىل مدينِة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، ومل يُ ْؤَت إىل عمَر وال إىل عثماَن برأٍس، وأوُل َمن ُأيَت ابلرأِس ابُن ال
 .# مرسل

 
 عن ابِن شهاٍب، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم حرَق بعَض أمواِل َبين النَّضرِي، فقاَل قائٌل:  -  7307

 هَلاَن على َسراِة َبين ُلؤيٍّ ... حريٌق ابلُبويرِة ُمسَتطريُ 
 قاَل أبو صاحل: وزاَدين الليُث: 

 ورُ َتركُتم ِقْدرَكم ال انَر فيها ... وِقدُر القوِم حاميٌة تف
 # مرسل.

 
، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »اي معشَر املهاِجريَن، ال تَِتخذوا األمواَل مبكَة، واُِتذوها داَر   -  7308 عن الزُّهريِّ

 ِهجرِتكم، فإنَّ قلَب املرِء مع ماِلِه«.
 # مرسل.

 
عن الزُّهريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »آدُم سيُد البشِر، وَأان سيُد العرِب، وصهيٌب سيُد الروِم،  -  7309

وسلماُن سيُد فارَس، وبالٌل سيُد احلبِش، وسيُد الشهوِر شهُر رمضاَن، وسيُد اللَّيايل ليلُة القدِر، وسيُد األايِم يوُم اجلمعِة،  
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دُر، وسيُد اجلباِل الطوُر«. وسيُد الشجِر ال  سِّ
 إسماعيل بن عمرو البجلي ضعيف. # اإليماء:  
 

عن الزُّهريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم حلساَن: »هل قُلَت يف أب بكٍر شيئاً؟« قاَل: نَعم، قاَل:   -  7310
 »ُقل وَأان أمسُع«، قاَل: 

 . طاَف العدوُّ به إذا َصعََّد اجلَبال واثيَن اثننِي يف الغاِر املنيِف وقْد ..
 وكاَن رِْدَف رسوِل هللِا قْد عِلموا ... ِمن الربيِة مل يَعدْل به رجال 

 فضحَك رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم حَت بَدْت نواِجُذه وقاَل: »صدقَت اي حساُن، هو كما قُلَت«. 
 مرسل ضعيف. # اإليماء:  

 
، أنَّ عمَر بَن اخلطاِب رضي هللاُ عنه كاَن يُدعى الفاروَق ألنَّه فرَق بني احلقِّ والباطِل،  عن ابِن شهاٍب الزُّهريِّ  -  7311

َلهم عمُر أربع نَي رجاًل،  وَأعلَن ابإلسالِم والناُس خُيفونَُه، وكاَن املسلموَن يوَم َأسلَم عمُر تسعًة وثالثنَي رجاًل وامرأًة مبكَة، فكمَّ
َتمُة بنُت هشامِ  .وأُمُّه َحن ْ   بِن املغريِة املخزوميِّ

 # مرسل.
 

ا ركَب  -  7312 ، أنَّ عبد هللا بَن َرواحَة خرَج غازايً إىل بلِد الروِم مع جعفِر بِن أب طالٍب وزيِد بِن حارثَة، فلمَّ عن الزُّهريِّ
 راِحَلَته أنشأَ يقوُل: 

 إذا بلَّْغِتين ومحلِت رَْحلي ... مسريَة أربٍع بعَد احِلساءِ 
 فزاُدِك أَنعما وَخالِك ذمٌّ ... وال أرجْع إىل َأهلي ورَائي

 وآَب املسلموَن وَغاَدروين ... ِبرِض الروِم حُمتبَس الث ََّواءِ 
 ُهنالَك ال ُأابيل خنل بَ ْعٍل ... وال سقٍي وِإن َعظَم اإلاتءِ 

 
 يقوُل: إذا استشِهدُت مل ُأابيل مبا َتركُت ِمن ِعْذِي النخِل وَسقيِه.

 سل.# مر 
 

  عن الزُّهريِّ قاَل: ملَّا كاَن فتُح مكَة ُأيَت َِبب ُقحافَة إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم وكأنَّ رأَسه ثَغامٌة بيضاُء، فقالَ  -  7313
وا َشعَره، وابيَ َعه النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َهال َأقررُُت الشيَخ يف بيِتِه حَت ُكنا أْنتيِه«، َتكرمًة ألب بكٍر، وَأَمَرهم َأن يُغريِّ 

ُقحافَة السدَس فردَّه على ولِد   قبَلُه، فورِثَه أبو أبو بكرٍ وأَتى املدينَة، وبقَي حَت َأدرَك خالفَة أب بكٍر رضي هللاُ عنه وماَت 
تسعوَن سنًة، وأُم أب أب بكٍر، وكانْت وفاتُُه سنَة أربَع عشرَة يف خالفِة عمَر بِن اخلطاِب رضي هللاُ عنه، وله يوَم قُبَض سبٌع و 
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 بكٍر َسلمى ابنُة صخِر بِن عامِر بِن كعِب بِن سعِد بِن تيٍم، وهي بنُت عمِّ أب ُقحافَة وُتكىن أمَّ اخلرِي. 
 ]إسناده ضعيف، وهو من مرسل الزهري[.# اإليماء:  

 
َر له رجٌل ِمن ثَقيٍف ماَت يوَم حننٍي وهو  عن ابِن شهاٍب أنَّه قاَل: بَ َلغين أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم ذُك -  7314

 كافٌر، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أبعَده هللاُ، فإنَّه كاَن يُبغُض قريشًا«. 
 ( عن سعد بن أبي وقاص 225وصله ابن أبي عاصم في السنة )# اإليماء: 

 
 

عن الزُّهريِّ أنَّه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أَتى الشيطاُن العراَق فَقضى حاَجَته ِمنهم، مث   -  7315
َقريَّه«.   انصَرَف فأَتى الشاَم فَطردوُه، مث أَتى مصَر فباَض فيها وفرََّخ ونشَر َعب ْ

 ( عن الزهري، عن يعقوب بن عتبة، عن ابن عمر. 887عات )إسناده إلى الزهري ضعيف. ووصله ابن الجوزي في الموضو # اإليماء:  
 

يه الوليَد، فإنَّه   -  7316 اُه الوليَد، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »ال ُتسمِّ عن الزُّهريِّ قاَل: ُولَد لرجٍل غالٌم فسمَّ
 سيكوُن يف أُميت رجٌل يُدعى الوليَد، يعمُل فيهم كما عمَل فرعوُن ف قوِمِه«. 

 ( 10678( من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بنحوه، انظر المسند الجامع )18/ 1هو في مسند أحمد )إليماء: # ا
 
 [ مرسلُ حممدِ بنِ املنكدرِ 814]   

رمضاَن، فقاَل:  عن حممِد بِن املنكدِر قاَل: بَلَغين أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم ُسئَل عن َتقطيِع َقضاِء صوِم  -  7317
رمهنِي َأمل يكْن َقضاَءها؟ هللُ عزَّ وجلَّ أحقُّ َأن يَعفَو   »ذلَك إليَك، أرأيَت لو كاَن على أحدِكم َديٌن وَقضى الدرهَم والدِّ

 ويَغفَر«.
 أنه جعله عن ( وقال: إسناده حسن إال أنه مرسل، وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليم إال194/  2أخرجه الدارقطني )# اإليماء: 

 موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر، وال يثبت متصالً 
 
 

 عن حممِد بِن املنكدِر رواُه روايًة قاَل: »َمن ابُتلَي ِمن َهذه البناِت يُعوهُلنَّ ويرمَحُهنَّ َوجبْت له اجلنُة«.  -  7318
 # مرسل.

 
 صلى هللا عليه وسلم فلم يكْن هلا موضٌع تقعُد فيِه، فقاَم رجٌل عن حممِد بِن املنكدِر قاَل: جاَءت امرأٌة إىل النيبِّ  -  7319

ا قضْت حاَجَتها قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم للرجِل: »أَبيَنَك وبيَنها قرابٌة؟« قاَل: ال، قاَل: »فتعرُِفها«،   فجلَسْت، فلمَّ
 قاَل: ال، قاَل: »فرمِحَْتها رمَحَك هللُا«، قاهَلا ثالاثً.

 # مرسل.
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عن حممِد بِن املنكدِر قاَل: جاَء الزبرُي بُن العواِم إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل: كيَف َأصبحَت َجعَلين هللاُ  -  7320

َتَك بعُد«.   ِفداَك، قاَل: »ما َتركَت َأعرابي َّ
 . المنكدر بن محمد بن المنكدر لين الحديث# اإليماء:  

 
املنكدِر قاَل: ُحدثُت أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن يقوُل إذا َأصبَح: »اللهمَّ ِبَك  عن حممِد بِن  -  7321

أصَبْحنا، وِبَك حَنيا، وبَك مَنوُت، وإليَك النشوُر«، وإذا َأمسى قاَل: »اللهمَّ بَك َأمسينا، وبَك حَنىي، وبَك مَنوُت، وإليَك  
 املصرُي«.
 حسن لغيره[. ] # اإليماء:

 

ُرين على إمارٍة! فقاَل صلى هللا عليه   -  7322 عن حممِد بِن املنكدِر قاَل: قاَل العباُس رضي هللاُ عنه: اي رسوَل هللِا، َأال ُتؤمِّ
 وسلم: »اي عباُس، نفٌس تُ ْنجيها خرٌي ِمن إمارٍة ال حُتصيها«. 

 عن ابن المنكدر عن جابر، ثم ذكره بسنده   ( وقال: هذا هو المحفوظ مرسل، وقيل عنه96/ 10أخرجه البيهقي ) # اإليماء: 
 

عن حممِد بِن املنكدِر: قَالوا: اي رسوَل هللِا، كم للمؤمِن ِمن سرتٍة؟ قاَل: »هي أكثُر ِمن َأن حُتصى، ولكنَّ العبَد   -  7323
ا، وإْن مَتادى يف ذنوِبه هتَك هللاُ عزَّ  إذا َأذنَب َذنباً هتَك هللاُ عزَّ وجلَّ ِمنها ِسرتًا، فإْن اتَب وراَجَع ردَّه عليه وتسعَة أمثاهلِ 

نَه، فإذا  وجلَّ عنه ِسرتًا ِسرتًا، َفما يَبقى عليه ِمن ِسرٍت، فُيوحي هللاُ عزَّ وجلَّ إىل املالئكِة أْن ُحفوا َعبدي َِبجنحِتكم، فيحفُّو 
ت املالئكُة ِمنه، فُيوحي هللاُ إليهم أْن خلُّوا َعنه، فيُ  خلُّوَن عنه، فلو َأذنَب ذنباً يف جوِف ُجحِر منلٍة  مَتادى يف ذنوِبه ضجَّ

 ألظَهرُه هللاُ عليه«. 
 إسماعيل النصيبي[. ، فيه حماد بن عمرو أبوحديث موضوع] # اإليماء:

 
 [ مرسلُ حممدِ بنِ حييى بنِ حَبَّانَ 815]   

اي رسوَل هللِا، إيّنِ ُأريُد َأن  هللا عليه وسلم فقاَل:عن حممِد بِن َيىي بِن َحبَّاَن، أنَّ رجاًل أَتى إىل رسوِل هللِا صلى  -  7324
َأجعَل ثُلَث َصاليت لَك، قاَل: »افعْل ِإن شئَت«، قاَل: َفصاليت كلُّها، قاَل: »إذًا َيكفيَك هللاُ عزَّ وجلَّ أمَر ُدنياَك  

 وآِخَرِتَك«.
الزهري، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبيه، عن جده حبان بن ( من طريق  3574ووصله الطبراني ) ]إسناده ضعيف[.# اإليماء:  

 منقذ. 
 

عن حممِد بِن َيىي بِن َحبَّاَن قاَل: يقوُل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن يذهُب إىل زينَب يُبشُرها أنَّ هللَا   -  7325
ُ َعَلْيِه َوأَنْ َعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك  زوََّجنيها ِمن السماِء«، وَتال رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: }َوِإذْ   تَ ُقوُل ِللَِّذي أَنْ َعَم اَّللَّ
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 [. 37َزْوَجَك{ اآليَة ]األحزاب: 
 محمد بن عمر هو الواقدي متروك، وشيخه األسلمي ضعيف.# اإليماء: 

 

 [ مرسلُ حممدِ بنِ يزيدَ املرُبدِ 816] 
ثنا ِمن غرِي وجٍه ِبلفاٍظ خمتلفٍة ومعاٍن ُمتفقٍة وبعُضها يزيُد على بعٍض، أنَّه ملَّا   -  7326 عن حممِد بِن يزيَد املربِد قاَل: ُحدِّ

 ماَت النيبُّ صلى هللا عليه وسلم توىلَّ غسَلُه العباُس وعليٌّ والفضُل.
: فلم َأرَُه يعتاُد فاُه ِمن التغرِي ما يعتاُد املَو  ا فرَغ ِمن غسِلِه كشَف عليٌّ اإلزاَر عن وجِهِه مث قاَل: َِبب أنَت  قال عليٌّ تى، فلمَّ

وأُمي، ِطبَت حياً وطبَت ميتاً، انقطَع مبوِتَك مامل يَنقطْع مبوِت أحٍد ممن ِسواَك ِمن األنبياِء والنبوِة، خصصَت حَت ِصرَت  
ن ِسواَك، وعممت حَت صاَرت الرزيُة فيَك سواٌء، و  لوال أنََّك َأمرَت ابلصرِب وهَنيَت عن اجلزِع ألَنفْذان عليَك  مسلياً عمَّ

َك واجَعْلنا الشؤوَن، ولكْن ماال بدَّ ِمنه كمٌد وإدابٌر حمالفاِن ومها الداُء األجُل، وقاَل: وهللِا لَك َِبب أَنت وأُمي اذُكْران عنَد ربِّ 
َك، مث ملَح قذاًة يف َعينِه فلَفَظها بلسانِِه وردَّ    اإلزاَر على وجِهِه.ِمن مهِّ

 
 [ مرسلُ حممدِ بنِ يزيدَ بنِ سنان 817]   

نيا حالاًل سعياً   -  7327 عن حممِد بِن يزيَد بِن سنان قاَل: مسعُت رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »َمن طلَب الدُّ
نيا   على أهِلِه وَتعطُّفاً على جارِِه واسِتعفافاً عن املسألِة لقَي هللا عزَّ وجلَّ  يوَم القيامِة ووجُهُه كالقمِر ليلَة البدِر، وَمن طلَب الدُّ

 ُمكاثِرًا ُمفاِخرًا ُمرائِياً لقَي هللَا وهو عليه غضباُن«.
 
 [ مرسلُ حممودِ بنِ عَمرو األنصاريِّ 818] 

َأقرَن، وأنَّ النيبَّ صلى هللا عليه  عن حمموِد بِن َعمرو، أنَّ النعمانَّ بَن أب فاطمَة رضي هللاُ عنه اشرَتى كبشاً َأعنَي  -  7328
وسلم رآُه فقاَل: »كأنَّ هذا الكبُش الذي ذبَح إبراهيُم عليه السالُم«، فعمَد معاُذ بُن َعفراَء رضي هللاُ عنه فاشرتَى كبشاً  

ى به.   َأعنَي َأقرَن، فَأهداُه إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فضحَّ
 . صحيح[]إسناده حسن، والحديث # اإليماء:  

 
 [ مرسلُ حممودِ بنِ عَمريِ بنِ سعدٍ 819]   

عن حمموِد بِن َعمرِي بِن سعٍد أنَّه قاَل: إن ِعْتباَن بَن مالٍك ُأصيَب بصُرُه يف عهِد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم،  -  7329
، فَأاتُه  فقاَل: اي رسوَل هللِا إيّنِ ال َأستطيُع َأن ُأصلَِّي معَك يف مسجِدَك، فإيّنِ ُأحبُّ َأن ُتصلَِّي معي يف َمسجدي فآُتَّ بصالِتكَ 

ْخُشِم َفقالوا: ذاَك كهُف املنافقنَي وأهُل النفاِق وَملجُؤهم الذيَن  ر  سوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فذََكروا مالَك بَن الدُّ
ُه؟«  يَلجؤوَن إليه وَمعِقُلهم، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »أليَس َيشهُد َأن ال إلَه إال هللاُ وأنَّ حممدًا عبُدُه ورسولُ 
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 الوا: بَلى، وال خرَي يف شهادتِِه، فقاَل: »ال َيشهُد هبا عبٌد صاِدقاً ِمن قلِبِه فيموُت إال َحُرَم على الناِر«. قَ 
  .روي موصواًل عن أبي بكر بن أنس، عن محمود بن عمير بن سعد، عن أبيه# اإليماء: 

 
 [ مرسلُ مرثدِ بنِ عبد اهلل أبي اخلريِ 820]   

ِد بِن عبد هللا، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن صاَم آِخَر يوِم االثننِي يف شعباَن  عن أب اخلرِي مرث -  7330
 ُغفَر له«.
 إسناده ضعيف على إرساله. # اإليماء: 

 

 [ مرسلُ املسورِ 822] 
عن عبد هللا بِن املسوِر، عن أبيه قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »إذا دخَل النوُر القلَب انفَسَح له   -  7332

روِر،  وانشَرَح«، قيَل: اي رسوَل هللِا، هل لذاَك ِمن عالمٍة يعرُف به؟ قاَل: »نَعم، اإلانبُة إىل داِر اخللوِد، والتَّجايف عن داِر الغ
 [. 18 قبَل نُزوِل املوِت«، وتعرَّضوا للعرِض األكرِب }يَ ْوَمِئٍذ تُ ْعَرُضوَن اَل َُتَْفى ِمْنُكْم َخاِفَيٌة{ ]احلاقة: واالستعداُد للموتِ 

 (: هذا سند مرسل هالك.386/ 2)الضعيفة  السلسلة # 
 

 [ مرسلُ مصعبِ بنِ عبد اهلل عمِّ الزبريِ بنِ بكارٍ 823] 
ي قاَل: َأهدى املقوَقُس صاحُب االسكندريِة إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ماريَة   -  7333 ثين عمِّ عن الزبرِي قاَل: حدَّ

 فهي  ابنَة َشعوَن القبطيَة وُأخَتها شرييَن وَخصّياً يُدعى مابورا، فاُتَذ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ماريَة ابنَة َشعوَن لنفِسهِ 
يَم، ووهَب شرييَن حساَن بَن اثبٍت فأوَلَدها عبد الرمحن، فكاَن عبد الرمحن ابَن خالِة إبراهيَم ابِن رسوِل هللِا صلى هللا أُمُّ إبراه

 عليه وسلم، وقد انقرَض ولُد حساَن.
 

عن مصعِب بِن عبد هللا قاَل: زوََّج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم زيَد بَن حارثَة َموالَته أُمَّ َأميَن فولدْت له أسامَة   -  7334
، وكاَن زيٌد وصيَّ محزَة بِن عبِداملطلِب.  بَن زيٍد، وبه كاَن يُكىن، وكاَن يُقاُل أُلسامَة: احِلبُّ ابُن احِلبِّ

 
 نِ عبد اهلل بنِ حَنطبٍ [ مرسلُ املطلبِ ب 824]   

واَك حَت لقد َخشيُت َأن يُْدرَِدين «.  -  7335  عن املطلِب، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »لقد َلزمُت السِّ
( من طريق عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب عن  6526ووصله الطبراني في األوسط ) مرسل وإسناده جسن إلى المطلب[.] # اإليماء:

 عائشة. 
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عن املطلِب بِن عبد هللا بِن َحنطٍب، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يَغدو يوَم العيِد إىل املُصلَّى يف الطريِق   -  7336
 األعظِم، فإذا رجَع رجَع ِمن الطريِق اأُلخرى على داِر عماِر بِن ايسٍر. 

 إسناده ضعيف إلرساله، وقد صح من وجه آخر[.] # اإليماء:
 

ا ُسلخْت جاَء مسكنٌي َيستطعُم، فقاَم رسوُل هللِا صلى   -  7337 عن املطلِب أنَّه قاَل: ُذحبْت يف بيِت أُمِّ سلمَة شاٌة، فلمَّ
هللا عليه وسلم هو بنفِسِه فقطَع عضوًا فَأطعَمه، فذهَب املسكنُي فدلَّ آخَر فجاَء، فقاَم رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم  

وًا فَأطعَمه، فَتداَولوا عليه، فلم يزْل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يُطِعُمهم حَت َأطعَم الشاَة مجيعاً،  فقطَع له ِمنها عض
 فقالْت أُمُّ سلمَة: اي رسوَل هللِا، أال َتركَت بعَض شاتِنا أنُكُله! فقاَل: »ُكلُّها وهللِا لَنا«. 

 مرسل وإسناده حسن إلى المطلب[. ] # اإليماء:
 

ن املطلِب، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ ِمن أفضِل الدعاِء يوَم عرفَة، وإنَّ أفضَل ما َأقوُل َأان وما  ع -  7338
 قاَل النبيُّوَن قَبلي: ال إلَه إال هللُا«.

 مرسل وإسناده حسن إلى المطلب[. # اإليماء: ]
 

 عليه وسلم فقاَل: اي رسوَل هللِا، إنَّ يل مااًل وولدًا، وألب ماٌل  عن املطلِب، أنَّ رجاًل أَتى رسوَل هللِا صلى هللا -  7339
 وولٌد، وهو يريُد َأن َيذهَب مبايل إىل ولِدِه، فقاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »أنَت وماُلَك ألَبيَك«. 

 مرسل وإسناده حسن إلى المطلب[. ] # اإليماء:
 

 عليه وسلم قاَل: »ُكلُّ راٍع ابَت وهو غاشٌّ لَرعيِتِه حرََّم هللاُ عليِه اجلنَة اليت  عن املطلِب، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا -  7340
مِة حرََّم هللاُ عليه اجلنَة اليت يروُح رَُيها ِمن مسري   ِة َأربعنَي سنًة«. يروُح رَُيها ِمن َمسريِة َأربعنَي سنًة، وَمن قتَل رجاًل ِمن أهِل الذِّ

 حسن إلى المطلب[.  مرسل وإسناده] # اإليماء:
 

عن املطلِب بِن عبد هللا بِن حنطِب قاَل: مل يسمْع وْطَأ جربيَل عليه السالُم حنَي نزَل على رسوِل هللِا صلى هللا   -  7341
 صلواُت هللِا عليه.  أبو بكرٍ عليه وسلم ابلوحِي إال 

 إسناده ضعيف على إرساله. # اإليماء: 
 

النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما َتركُت شيئاً مما أَمرَكم هللاُ به إال قد َأمرُتكم به، وما َتركُت عن املطلِب، أنَّ  -  7342
 على  شيئاً مما هَناكم عنه إال قد هَنيُتكم عنه، وإنَّ الرُّوَح اأَلمنَي جربيَل قد أَلقى يف ُروعي أنَّه لن مَتوَت نفٌس حَت َتستوِعبَ 

 فَمن أبطَأ عنه ِمن ذلَك شيٌء فلُيجِمْل يف الطلِب، فإنَّكم لن ُتدرِكوا ما عنَد هللِا إال بطاعِتِه«. الذي َكتَب هللاُ هلا، 
 مرسل وإسناده حسن إلى المطلب[. ] # اإليماء:
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هللِا؟ قاَل: »الذيَن  عن املطلِب، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ُطوىب للُغرابِء«، قَالوا: وَمن الُغرابُء اي رسوَل  -  7343
 يَزيدوَن إذا نقَص الناُس«.

 مرسل وإسناده حسن إلى المطلب[. ] # اإليماء:
 
 اجلُهنِّ   [ مرسلُ معبدٍ 826] 

اجلَُهين، قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ُيصلِّي الَغَداَة، فجاَء رجٌل َأعمى،   عن ابِن سرييَن، عن َمْعبدٍ  -  7345
ِمْن ُمَصلَّى رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم بئٌر على رأِسها ُجلٌَّة، قاَل: فجاَء اأَلعمى مَيشى حَت َوَقَع فيها، قاَل:  وقريٌب 

فضِحَك بعُض القوِم وهم يف الصالِة، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بعَدما َقَضى الصالَة: »َمن كاَن ضحَك ِمنكم 
 د الصالَة«. فلُيِعد الُوضوَء ولُيعِ 

عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم: بيَنما هو يف الصالِة إذ َأقبَل َأعمى يُريُد الصالَة فوَقَع يف رويٍة،   عن معبد، ويف رواية
ا انصرَف قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »َمن كاَن ِمنكم َقهَقَه فلُيعِد الُوضوَء   فاستضَحَك بعُض القوِم حَت َقهَقَه، فلمَّ

 الصالَة«. و 
 
 [ مرسلُ معمرِ بنِ راشدٍ 827]   

عن معمٍر، رفَعه قاَل: »إنَّ أحبَّكم إيلَّ وَأقرَبكم إيلَّ يف اجلنِة أحسُنكم َأخالقاً، وإنَّ أبغَضكم إيلَّ وأَبعدَكم ِمين يف  -  7346
قوَن، املُتَفيهقوَن«.   اجلنِة َأسوُأكم أخالقاً، الثَّراثروَن، املُتشدِّ

   اده ضعيف معضل، وقد روي مسندًا متصاًل[.إسن] # اإليماء:
 
 [ مرسلُ مكحولٍ 828] 

فكانْت ِبكرًا، فقاَل أنَّ عنَده يتيماً يل   عن مكحوٍل، أنَّ ابَن عمَر خطَب إىل النَّحاِم نُعيِم بِن عبد هللا ابنَتُه، -  7347
هللا عليه وسلم فَأخربْتُه أنَّ ابَن عمَر خطَب ابنَ َتها، وأنَّ ولسُت ُمؤثرًا عليِه أحدًا، فانطلَقْت أُمُّ اجلاريِة إىل رسول هللِا صلى 

نُعيٍم فقاَل:  نُعيماً يريُد َأن َيِبَسها لِيتيِمِه، وَأخربْتُه ِبكراهيِتها وكراهيِة ابنِتها لليتيِم، فأرسَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إىل 
 »َأرِضها وأرِض ابنَ َتها«. 

( من طريق محمد بن راشد، عن مكحول، عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، أن عبد  116/ 7أخرجه البيهقي ) # اإليماء: 
 هللا بن عمر خطب  
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 عن مكحوٍل، أنَّ رسوَل هللِا قاَل: »ال َتشرَتوا الصدقاِت حَت ُتوسَم وتُعقَل«. -  7348

 راشد. ( من طريق محمد بن 116أخرجه أبوداود في المراسيل )# اإليماء: 
 

 عن مكحوٍل، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم مَحى جلرٍش مِحاهم. -  7349
 

عن مكحوٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأعَجُل الرِبِّ ثواابً صلُة الرحِم، وَأعجُل الشرِّ ُعقوبًة   -  7350
ايَر ِمن أَ   هِلها بالِقَع«. الَبغُي، واليمنُي الصرُب الفاِجرُة تدُع الدِّ

 (: هذا مرسل صحيح اإلسناد.670/ 2(، وقال األلباني في الصحيحة )36 - 35/ 10أخرجه البيهقي ) # اإليماء: 
 

عن مكحوٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َتصاَفحوا فإنَّ املصافحَة ُتذِهَب غلَّ الصدوِر، وهَتادوا   -  7351
خيمِة«. فإنَّ اهلديَة َتذهُب اب  لسَّ

 العالء بن كثير متروك. # اإليماء: 
 

ْز غازايً   -  7352 عن مكحوٍل يرفُع احلديَث إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »ما ِمن أهِل بيٍت مل يَغُز ِمنهم غاٍز أو ُُيهَّ
 أو خَيُلفوا غازايً يف أهِلِه إال َأصاهَبم هللاُ بقارعٍة قبَل يوِم القيامِة«.

 واثلة بن األسقع. ( من طريق مكحول، عن 8332وصله الطبراني في األوسط )# اإليماء: 
 

7353  -   ، عن سعيِد بِن عبد العزيز قاَل: مسعُت مكحواًل َيدُث حديَث خطبِة النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يوَم َغديِر ُخمٍّ
ِد َمن  فحفظُت من قوِلِه: أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن ُكنُت َموالُه فعليٌّ َموالُه، اللهمَّ واِل َمن َواالُه وعا

 عاداُه«.
 مرسل صحيح اإلسناد[.] # اإليماء:

 

عن مكحوٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما ِمن عبٍد خُيِلُص العبادَة هلِل َأربعنَي يوماً إال َظهرْت   -  7354
 ينابيُع احلكمِة ِمن قلِبِه على لسانِِه«.

 # مرسل.
 

عن مكحوٍل قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ هللَا عزَّ وجلَّ يقوُل: اي ابَن آدَم، قد أَنعمُت عليَك   -  7355
غطاًء، نِعماً ِعظاماً ال حُتِصي عَدَدها وال ُتطيُق ُشكَرها، وإنَّ مما أَنعمُت عليَك َأن َخلقُت لَك َعيننِي تَنظُر هبما وجعلُت هلما 

يَنيَك إىل ما َأحللُت لَك، فإْن رأيَت ما حرَّمُت عليَك فَأطبْق َعليهما غطاَءها، وجعلُت لَك لساانً وجعلُت له غالفاً،  فانظْر بع
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فانِطْق مبا َأمرُتَك وَأحللُت لَك، فإْن عرَض لَك ما حرَّمُت عليَك فأغِلْق عليَك لساَنَك، وجعلُت لَك فَ ْرجاً وجعلُت لَك  
 ما َأحللُت لَك، فإْن عرَض لَك ما حرَّمُت عليَك فَأرِخ عليَك ِسرتََك، ابَن آدَم، إنََّك ال حتمُل َسَخطي ِسرتًا، فَأصْب بفرِجكَ 

 وال ُتطيُق انِتقامي«. 
 إسناده ضعيف على إرساله. # اإليماء: 

 
 سالمٍ   [ مرسلُ ممطورٍ أبو 829] 

 قد يكوُن يف الُوضوِء إسراٌف، ويف كلِّ شيٍء إسراٌف«.عن أب سالٍم قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: » -  7356
 # مرسل.

 
 [ مرسلُ املنذرِ بنِ مالكٍ أبي نَضرةَ 830]   

رَي، فإنَّ هذا واٍد ملعوٌن«. -  7357  عن أب َنضرَة قاَل: مرَّ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بَوادي مثوٍد قاَل: »َأسرِعوا السَّ
 ( من طريق ابن جعد وقال: مرسل جيد. 287/ 7أخرجه الذهبي في السير )# اإليماء: 

 
 [ مرسلُ منصورٍ 831]   

 النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إذا اطَّلى حلَق عانَتُه بيِدِه. عن منصوٍر قاَل: كاَن  -  7358
 : ضعيف.(4174الضعيفة ) # السلسلة

 
 [ مرسلُ املنكدرِ بنِ محيدٍ األَنصاريِّ 832]   

ا خلَف ثَنيَة الوداعِ  -  7359  نظَر  عن املنكدِر بِن محيٍد األَنصاريِّ قاَل: خرَج رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم يوَم ُأحٍد، فلمَّ
قَالوا:   فإذا كتيبٌة خشناُء، قاَل: »َمن هؤالِء؟« قَالوا: عبد هللا بُن ُأبِّ بِن سلوٍل َمعه َمواليِه ِمن يهوَد، قاَل: »وَقد َأسَلموا؟«

 بْل هم على ِديِنهم، قاَل: »ُقولوا: فلريِْجعوا، فإانَّ ال َنستعنُي ابملُشرِكنَي على املُشرِكنَي«.
 

 مُهاجرٍ الكَالعيِّ [ مرسلُ  833] 
، عن أبيه قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اخلطُّ احلسُن يزيُد احلقَّ   -  7360 عن عاصِم بِن ُمهاجٍر الَكالعيِّ

 ُوضحًا«.
، قال  قلت: وروي عنه عن الحسن عن أنس موصوالً  ( وقال: مرسل وهو تابعي.385/  6مهاجر الكالعي ذكره في اإلصابة )# اإليماء: 

 (: هذا ضعيف مظلم. 83/ 8األلباني في الضعيفة ) 
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 [ مرسلُ موسى بنِ أنسٍ 834]   

 عن موسى بِن أنٍس، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم مثَله.  -  7361
 ولفُظ احلديِث الذي قبَله: »أُنزَل القرآُن على سبعِة أحرٍف«. 

 
 [ مرسلُ موسى بنِ عُقبةَ 835]   

 قاَل: أنشَد كعٌب رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يف مسجِدهِ عن موسى بِن ُعقبَة  -  7362
ا بلَغ:   ابملدينِة: ابنْت سعاُد فَقليب اليوَم َمتبوُل، فلمَّ

 إنَّ الرسوَل َلسيٌف ُيسَتضاُء به ... ُمهنٌد ِمن سيوِف هللِا َمسلولُ 
 يف صحبٍة ِمن ُقريٍش قاَل قائُِلهم ... ببطِن مكَة ملَّا َأسَلموا ُزولوا
 زَالو فما زاَل أَنكاٌس وال ُكُشٌف ... َلدى اللقاِء وال ميٌل َمعازيلُ 

 
 أشاَر رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم إىل اخللِق َأن يسَمعوا شعَر كعِب بِن زهرٍي.

 إسناده حسن إلى موسى بن عقبة، وهو مرسل[. ] # اإليماء:
 
 [ مرسلُ موسى بنِ عُليٍّ 836]   

، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم رَأى رجاًل يقوُل لرجٍل: اي َأاب عيسى، فقاَل النيبُّ صلى هللا   -  7363 عن موسى بِن ُعليٍّ
 عليه وسلم: »إنَّ عيسى عليه السالُم ال أَب لَه«. 

 
 [ مرسلُ ميمونَ بنِ مهرانَ 837] 

أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم دخَل املسجَد ليالً فَمشى بنَي أب بكٍر وعمَر وذكَر  عن ميموَن بِن مهراَن، -  7364
، ونَعيماً ال ينفُد، وُمرافقَة نبيَِّك حممٍد صلى هللا   عليه وسلم. احلديَث، وذكَر أنَّ دعاَءُه كاَن: اللهمَّ إيّنِ َأسأُلَك إمياانً ال يرتدُّ

 # مرسل.
 

؟ قاَل: فارتَعَد حَت سقطْت   أبو بكرٍ عن فراِت بِن السائِب قاَل: قلُت مليموَن بِن مهراَن:  -  7365 وعمُر أفضُل أم عليٌّ
ُت له:  َعصاُه ِمن يِدِه مث قاَل: ما كنُت َأرى َأن َأعيَش يف زماٍن يُعَدُل هِبما، مُها َكاان رأَسي اإلسالِم ورأَس اجلماعِة، قاَل: فقل

؟ فقاَل: وهللِا لقد آَمَن   أبو بكرٍ  ابلنيبِّ صلى هللا عليه وسلم زماَن  أبو بكرٍ كاَن أوَل إمياانً ابلنيبِّ صلى هللا عليه وسلم أم عليٌّ
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 . ُه، وذلَك كلُّه قبَل َأن يُولَد عليٌّ  حَبريا الراهِب، واختلَف فيما بيَنه وبنَي خدُيَة حَت أنَكَحها إايَّ
 روك.فرات بن السائب مت# اإليماء: 

 
[، قاَل: َأسرَّ إليها: إنَّ 3عن ميموَن بِن مهراَن قاَل يف قوِلِه: }َوِإْذ َأَسرَّ النَّيبُّ ِإىَل بَ ْعِض َأْزَواِجِه َحِديثًا{ ]التحرمي:  -  7366

 أاب بكٍر َخليَفيت ِمن بَعدي. 
 فرات بن السائب متروك.# اإليماء: 

 

 [ مرسلُ نافعِ بنِ جُبريِ بنِ مُطعمٍ 838] 
عن انفِع بِن ُجبرٍي، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »كفارُة اجمللِس إذا َأراَد َأحدُكم َأن يَقوَم ِمن اجمللِس قاَل:   -  7367

 ىل يومِ ُسبحاَنَك اللهمَّ وحبمِدَك، َأشهُد َأن ال إلَه إال أنَت، َأستغفُرَك وأَتوُب إليَك، فإْن كاَن جملَس ِذكٍر كاَن عليه كالطابِع إ
 القيامِة، وإْن كاَن جملَس َلغٍو كاَن كفارًة ِلما فيه«.

 ( من طريق نافع بن جبير بن مطعم، عن أبيه.1587ووصله الطبراني ) مرسل وإسناده صحيح إلى نافع[.] # اإليماء:
 
 [ مرسلُ نافعِ بنِ زائدةَ 839]   

يه وسلم: »َمن صاَم رمضاَن يف إنصاٍت وسكوٍن، َُيلُّ عن انفِع بِن زائدَة رفَع احلديَث إىل رسوِل هللِا صلى هللا عل -  7368
فَر له، فيه َحالَله وَُيّرُِم فيه َحراَمه، ومل يشرْب فيه مخرًا، ومل أيِت فيه فاحشًة، ومل يرتكْب فيه ذنباً، انسَلَخ حنَي ينسلُخ وقد غُ 

 اً يف اجلنِة«. وُبيَن له مع كلِّ َتسبيحٍة وحَتميدٍة وهَتليلٍة وَتكبريٍة بكلِّ كلمٍة بيت 
 ]إسناده شديد الضعف مسلسل بالعلل، وعالمات الوضع ظاهرة عليه[ # اإليماء: 

 
 [ مرسلُ نافعٍ مَوىل ابنِ عمرَ 840]   

عن انفٍع، أنَّ ابَن عمَر جاَء إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فقاَل: إنَّ َأب أَمَرين َأن ُأطلَِّق امرَأيت، قاَل:   -  7369
 »طلِّْقها اي عبد هللا«. 

 (.7710) مع ظاهره اإلرسال، وهو عند أبي داود وغيره من طريق حمزة بن عبد هللا بن عمر، عن أبيه بنحوه، انظر المسند الجا# اإليماء: 
 

 [ مرسلُ النعمانِ بنِ ثابتٍ أبي حنيفةَ المامِ 841] 
عن أب يوسَف قاَل: كاَن أبو حنيفة شديَد الربِّ بكلِّ َمن عرَفه، وكاَن يهُب للرجِل اخلمسنَي ديناراً أو أكثَر، فإذا   -  7370

ا هو رزٌق ساَقه هللاُ إليَك! قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ما   ه ذلَك وقاَل: َتشكُر يل وإمنَّ شكَره حبضرِة قوٍم غمَّ
ا َأان خازٌن َأضُع حيُث أُمرُت«. ُأوتيكم شيئاً وال أَ   منعكموُه، وإمنَّ

 بشر بن الوليد تكلم فيه، وأحمد هو ابن محمد بن الصلت كذبوه. # اإليماء: 
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 [ مرسلُ هاشمِ بنِ عبد اهلل بنِ الزبريِ 843]   

عن هاشِم بِن عبد هللا بِن الزبرِي، أنَّه أخرَبَه أنَّ عمَر بَن اخلطاِب َأصابْتُه مصيبٌة، فأَتى رسوَل هللِا صلى هللا عليه   -  7372
وسلم فَشكى إليه ذلَك، وسألَه َأن أيُمَر له بَوْسٍق ِمن متٍر، فقاَل له رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إْن ِشئَت َأمرُت لَك  

إْن ِشئَت علمُتَك كلماٍت هي خرٌي لَك ِمنه«، قاَل: علْمنيِهنَّ وُمْر يل بَوْسٍق فإيّنِ ذو حاجٍة إليه، قاَل: »َأفعُل«،  بَوْسٍق، و 
أنَت  قاَل: ُقل: »اللهمَّ احفْظين ابإلسالِم قاعدًا، واحفْظين ابإلسالِم راقدًا، وال ُتطْع يفَّ عدوًا وحاسدًا، وأعوُذ بَك ِمن شرِّ ما

 صيِتِه، وأسأُلَك ِمن اخلرِي الذي هو بيِدِك كلُّه«.آخٌذ بنا
 : ضعيف.(6003الضعيفة ) # السلسلة 

 
 عبد امللك [ مرسلُ هشامِ بنِ  844]   

فقاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم:   عبد امللك عن الزُّهريِّ حممِد بِن مسلٍم: قاَل كنُت عنَد هشاِم بِن  -  7373
َتاِن{ ]الرمحن:  هريرَة: اي رسوَل هللِا، وإْن َزىن وإْن سرَق؟ قاَل: »وإْن َزىن وإْن  [، قاَل أبو 46}َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َجن َّ

 سرَق«.
ا  ا كاَن هذا قبَل َأن تنزَل الفرائُض فلمَّ : فقلُت: إمنَّ  نزَلت الفرائُض ذهَب هذا.   قاَل الزُّهريُّ

قاَل: أبلَغَك أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َمن قاَل ال   عبد امللكعن الزُّهريِّ قاَل: سألين هشاُم بُن  ويف رواية
 ائِضِه. إلَه إال هللاُ دخَل اجلنَة«، قلُت: نَعم، وكاَن ذلَك قبَل َأن تنزَل الفرائُض، فاهللُ أحقُّ َأن يُعَمَل بفر 

 ( البن مردويه707/ 7نسبه في الدر المنثور )# اإليماء: 
 
 [ مرسلُ هشامِ بنِ حممدِ بنِ السائبِ الكلبِّ  845] 

عن ابِن الكليبِّ قاَل: كاَن رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم بعَث خالَد بَن الوليِد رضي هللاُ عنه ِمن غزوِة تبوَك هلدِم  -  7374
، فحاَلْت بينَ  ه وبنَي هدِمِه بنو عبِد َودٍّ وبنو عامٍر اأَلْجداُر، فقاتَ َلهم خالُد فهَزَمهم وكَسَرهم، فُقتَل يوَمئٍذ غالٌم ِمن َبين َودٍّ  َودٍّ

 :-والشعُر لرجٍل ِمن ثقيٍف   -يُقاُل له: َقَطُن بُن ُشريٍح، فَأقبلْت أُمه وهو مقتوٌل فقالْت مُمتثلًة 
 .. وال يَبقى على الدهِر النعيمُ َأال تلَك املََسرَُّة ال تدوُم .

 وال يَبقى على احلََداثن ُغْفٌر ... بشاهقٍة له أمٌّ رءومُ 
 

 مث قالْت:
 اي جامعاً جامَع األحشاِء والكبِد ... ايليَت أمَّك مل ُتولْد ومل تلدِ 
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 مث أقبلْت عليِه تُقبُله وَتشهُق حَت ماَتْت.
 قال الدارقطني وغيره: متروك. لبيِّّ # اإليماء: هشامِّ بنِّ محمدِّ بنِّ السائبِّ الك 

 
 

عن الكليبِّ قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم إذا َمشى يتكفَّأ، وكاَن احلكُم بُن أب العاِص ََيكيِه، فالتَفَت   -  7375
َه عب د النيبُّ صلى هللا عليه وسلم َفرآه يفعُل ذلَك، فقاَل صلى هللا عليه وسلم: »فَكذلَك فلتُكْن«، فكاَن احلكُم خُمتِلجاً، فعريَّ

 الرمحن بذلَك. 
 # مرسل.

 
 [ مرسلُ هاللِ بنِ إسافٍ 846]   

عن هالِل بِن إساٍف قاَل: قاَل صلى هللا عليه وسلم: »إذا صلَّى أحدُكم فلَيْدُن عليه ِمن ِسرِت بيِتِه، فإنَّ هللَا عزَّ  -  7376
 وجلَّ يَقسُم الثناَء كما يَقسُم الرزَق«. 

 # مرسل.
 
 [ مرسلُ اهليثمِ بنِ معاويةَ 848]   

ها، فهي   -  7378 عن اهليثِم بِن معاويَة قاَل: للعباِس بِن عبِداملطلِب ِعَدٌة يف كتاِب هللِا عزَّ وجلَّ ليَس لغريِِه وعَده هللاُ إايَّ
ُ يف ق ُ  - يَعين إىل يوِم القيامِة  -تُقرأُ  ُلوِبُكْم َخرْيًا  تكوُن له ولولِدِه ِمن بعِدِه، قاَل هللاُ تَبارك وَتعاىل يف كتاِبه: }ِإْن يَ ْعَلِم اَّللَّ

[، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم للعباِس عليه السالُم:  70يُ ْؤِتُكْم َخرْيًا ممَّا ُأِخَذ ِمْنُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم{ ]األنفال: 
 »َوفيَت فَوف هللاُ عزَّ وجلَّ لَك، وذلَك َأنَّ اإلمياَن كاَن يف قلِبِه«.

 # مرسل.
 
 السوائيِّ    [ مرسلُ الوليدِ 849]   

عن الوليِد السوائيِّ قاَل: َلغَط قوٌم عنَد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فقيَل: اي رسوَل هللِا لو هَنيَتهم، فقاَل:   -  7379
 »لو هَنيُتهم أْن أَيتوا احلَجوَن أَلاتُه بعُضهم ولو مل تكْن َله حاجٌة«.

بن حزن السوائي، وفي مسند  -أو عبيدة   -، وقد تقدم الحديث في مسندة عبدة  ليس في الصحابة من يسمى الوليد السوائي# اإليماء: 
 أبي جحيفة وهب السوائي من طريق أبي إسحاق عنهما وهللا أعلم 

 

 مِجلزٍ   [ مرسلُ الحقِ بنِ حُميدٍ أبو 850] 
ا فاحَنْرُه، مث اضرْب ُخفَّه أو نعَلُه يف عن أب جِملٍز، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم أمَر صاحَب بُْدنِِه: »ما عطَب ِمنه -  7380

 دِمِه، مث اضرْب به َصفحَتُه«. 
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 # مرسل.
 

عن أب جِملٍز، أنَّ خدُيَة قالْت أُلخِتها: اذَهيب فاذُكريين لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فَذهبْت فَأجاهَبا مبا شاَء  -  7381
م َتواَطؤوا على َأن يُزوِّجوها، وإنَّ الشيَخ أاب خدُيَة ُسقَي ِمن اخلمِر حَت َأخذْت ِمنه مث َدعا حممدًا فزوَّجَ  هُ هللاُ، مث إهنَّ ،  ها إايَّ

ا سنت على الشيِخ ُحلًة.   وإهنَّ
ا َأصحا قاَل: ما هذه احلُلُة؟ قالْت أو قيَل: َكساَكها حممٌد َختُنَك، قاَل: فغضَب الشيُخ وأخَذ السالَح وأخَذ معه قوُمه   فلمَّ

َ السالَح، وأخَذ بنو هاشٍم السالَح، وقَالوا: ما كانْت لنا فيكم رغبٌة صبيكم صبيتنا، أو قاَل: صاحبتنا، ق اَل: وكانْت أميِّ
م اصطََلحوا بعَد ذلَك.  قريٍش، مث إهنَّ

 مرسل وإسناده إلى أبي مجلز صحيح[. ] # اإليماء:
 

 [ مرسلُ حييى بنِ صَيفي 851] 
عن َيىي بِن َصيفي قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن زلفْت إليه يٌد فإنَّ عليِه ِمن احلقِّ ما َُيزي   -  7382

 هِبا، فإْن مل يفعْل فلُيِظهْر الثناَء، فإْن مل يفعْل فقد َكَفَر النعمَة«، أَما مسعَت قوَل ورقَة بِن نوفٍل: 
 ... يوماً فُتدركه العواقُب قد مَناارفْع ضعيَفَك ال ََيُْل بَك ضعُفُه 

 َُيزيَك أو يُثىن عليَك وإنَّ َمن ... أَثىن عليَك مبا فعلَت فقْد َجَزى 
 . ( باختصار الشعر، وقال البوصيري: رواه مسدد معضاًل ورواته ثقات5147/ 5845(، واإلتحاف )2613المطالب )# اإليماء: 

 
 [ مرسلُ حييى بنِ قيسٍ 852]   

 بِن َيىي بِن قيِس بِن عيسى صاحِب الطائِف، عن أبيه أنَّه بلَغه أنَّ حفصَة بنَت عمَر قالْت لرسوِل هللِا عن سعيدِ  -  7383
مَت أاب بكٍر، قاَل: »لسُت َأان الذي أُقدُمه، ولكنَّ هللَا يُقدُمه«.   صلى هللا عليه وسلم: إذا أنَت مرضَت قدَّ

 إسناده ضعيف.  # اإليماء:
 

عن سعيٍد، عن أبيه، أنَّ إنساانً قاَل لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم: انسْب يل ربََّك، فسكَت رسوُل هللِا صلى   -  7384
ُ  هللا عليه وسلم حَت نزَل جربيُل فأخرَبَه، فقاَل: »أيَن السائُل عن نسِب هللِا عزَّ وجلَّ؟« قاَل: َأان ُهو ذا، قاَل: }ُقْل ُهَو  اَّللَّ

؟ قاَل: »خرُي البقاِع  ( اَّللَُّ 1َأَحٌد ) ا شرٌّ  الصََّمُد{ إىل آِخِر السورِة، قاَل: وقاَل له آَخُر: أخرِبْين عن أيِّ البقاِع خرٌي وأيهِّ
 املساجُد، وشرُّها األسواُق«. 

 إسناده ضعيف. # اإليماء: 
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 [ مرسلُ حييى بنِ أبي كثريٍ 853] 
هللا عليه وسلم قاَل: »أوُل ما يُتَحُف به املرُء يف قربِِه َأن يُغفَر جلميِع  عن َيىي بِن أب كثرٍي، عن رسوِل هللِا صلى  -  7385

 َمن اتبَع جنازَتُه«. 
 حفص بن عمر وموسى بن أبي حبيب ضعيفان. # اإليماء: 

 
وكاَن يقوُل: »اللهمَّ  عن َيىي قاَل: كاَن للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم ِمن سعٍد كلَّ يوٍم َجفنٌة تدوُر َمعه حيُث داَر،  -  7386

 ارزُْقين مااًل، فال يصُلُح الفعاِل إال مباٍل«.
 # مرسل.

 
عن َيىي بِن أب كثرٍي قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »وَكَل هللاُ مَلَك املوِت بقبِض أرواِح الشهداِء إال  -  7387

 شهداَء البحِر، فإنَّ هللَا يقبُض َأرواَحهم بيِدِه«. 
 (. 6059وروي موصواًل من طريق يحيى بن أبي كثير، عن سلمان الفارسي، انظر اإلتحاف )  [.إسناده ضعيف جداً ] اإليماء:# 
 

، فَعسى َأن تُبَتلوا هبم،   -  7388 عن َيىي بِن أب كثرٍي قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »ال مَتنَّوا لقاَء العدوِّ
ا: اللهمَّ ولكْن ُقولوا: اللهمَّ اكِفنا وكفَّ عنَّا ِْبَسهم، وإذا جاُؤوكم يَعزِفوَن ويَزَحفوَن وَيصيحوَن فعليُكم األرَض جلوساً، مث ُقولو 

م، وَنواِصينا وَنواِصيهم بيِدَك، فإذا َغشوُكم فُثوروا يف ُوجوِههم«. أن  َت ربُّنا ورهبُّ
 # مرسل.

 
 [ مرسلُ حييى بنِ حممدٍ 854]   

عن َيىي بِن حممٍد يف إسناٍد له قاَل: كان نُعيَماُن األَنصاريُّ يدوُر يف أسواِق املدينِة فإذا دخَل السوَق طرفٌة ِمن   -  7389
النيبِّ  رطٍب أو فاكهٍة أو غرِي ذلَك اشرَتاُه فَأهداُه للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم، وكاَن فقريًا، فإذا كاَن ِمن آِخِر النهاِر راَح إىل 

، فيقوُل: اي نيبَّ هللِا، أعِط هذا حقَّه ِمن مثِن َكذا وَكذا، فيقوُل له النيبُّ صلى هللا عليه صلى هللا  عليه وسلم وَمعه صاحُب احلقِّ
ن  وسلم: »أَوما َأهَديَته إلينا اي نُعيماُن!« فيقوُل: والذي بعَثَك ابحلقِّ ما معي قليٌل وال كثرٌي، ولقد رأيُته فلم َتطْب نَفسي أَ 

زَُه وَأدَعه َأو َيشرتيَُه أحٌد فيأُكَله قبَل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، قاَل: فيضَحُك رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم  َأجو 
 وأيُمُر له بدفِع حقِّ الرجِل إليِه. 

 إسناده مظلم، وهو معضل[.  ] # اإليماء:
 
 [ مرسلُ يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ 855]   

يٍب، أنَّ رجاًل قدَم املدينَة فذَكَر أنَّه يَقدُم له ماٌل، فأخَذ مااًل كثريًا فاستهَلَكه، وُأخَذ الرجُل  عن يزيَد بِن أب حب -  7390
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 [. فوجَدَه ال ماَل له، فأَمَر به النيبُّ صلى هللا عليه وسلم ]َأن يُباعَ 
 األصل ( وفي المطبوع فراغ، وقال محققه: كلمة غير مقروءة ب50/ 6من سنن البيهقي )# اإليماء: 

 
 [ مرسلُ يزيدَ بنِ عبد اهلل بنِ الشِّخريِ أبي العالءِ 856] 

عن أب العالِء قاَل: بيَنما ُأبٌّ جالٌس عنَد النيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل له: »َأاب املنذِر، أيُّ آيٍة يف كتاِب هللِا   -  7391
ُ ُم، قالَ َأعظُم؟« قاَل: هللاُ ورسولُه أعلُم، قاَل: »َأاب املنذِر، أيُّ آيٍة يف كتاِب هللِا عزَّ وجلَّ أعَظُم؟« قاَل: هللاُ ورسولُه أعل : }اَّللَّ

[، قاَل: »لِيَ ْهِنَك العلُم أاب املنذِر، َوالذي نَفسي بيِدِه إنَّ هلا لساانً وَشفتنِي  255اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم{ ]البقرة:  
ساِن املِلَك عنَد ساِق العرِش«.  تُقدِّ

 ( 44مع )، وانظر المسند الجامن حديث أبي (810برقم ) # اإليماء: أخرجه مسلم
 

 [ مرسلُ يعقوبَ بنِ إبراهيمَ أبي يوسفَ القاضي 857] 
ي سعٍد إىل النيبِّ صلى هللا عليه وسلم يوَم اخلندِق فاستغَفَر له ومسَح برأِسِه، فتلَك  -  7392 عن أب يوسَف قاَل: ُأيَت جبدِّ

 املسحُة فينا إىل الساعِة. 
 فكأنَّه ادَّهَن ِمن تلَك املسحِة. يوسَف إذا نظرَت إليِه  قاَل: وكاَن أبو

 # مرسل.
 
 [ مرسلُ يعقوبَ بنِ شيبةَ 858]   

، وكاَن   عن يعقوَب بِن شيبَة قاَل: أبو  -  7393 يوسَف القاضي يعقوُب بُن إبراهيَم بِن حبيِب بِن سعِد بِن حبتَة البجليُّ
 عليه زيُد بُن أرقَم وكربََّ عليه مخساً. سعُد بُن حبتَة اسُتصغَر يوَم ُأحٍد، ونزَل الكوفَة وماَت هبا، وصلَّى 

 # مرسل.
 
 [ مرسلُ يعقوبَ بنِ عتبةَ بنِ املغريةِ بنِ األَخنسِ 859]   

عن يعقوَب بِن عتبَة بِن املغريِة بِن اأَلخنِس أنَّه قاَل: ماَت َموىل لرسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن احلبشِة،   -  7394
 ِمن ُمسلمِة احلبشِة فادَفعوا مرياثَُه إليِه«.  فقاَل: »انظُروا َمن كاَن مبكةَ 

 # مرسل.
 
 [ مرسلُ يوسفَ بنِ مِهرانَ 860] 

 عن يوسَف بِن ِمهراَن قاَل: ُحدثنا عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم أنَّه هَنى عن صوِم يوِم الفطِر واأَلضحى.  -  7395
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 ( 4217بن عمير، انظر المسند الجامع ) كعبد الملهكذا جاء السند في المطبوع وحديث أبي سعيد في الصحيحين من طريق # اإليماء: 
 
 وسى األَشعريِّ [ مرسلُ أبي بُردةَ بنِ أبي م 862] 

عن أب بُردَة قاَل: قاَل سعٌد للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم: أَتكَرُه للرجِل َأن ميوَت ابألرِض اليت هاَجَر ِمنها؟ قاَل:   -  7397
 »نَعم«.

 . (، ثم وصله من طريق أبي بردة، عن سعد بن أبي وقاص19/ 9أخرجه البيهقي ) # اإليماء: 
 

 حزمٍ [ مرسلُ أبي بكرِ بنِ  863] 
عن عبد هللا بِن أب بكِر بِن حزٍم، عن أبيه قاَل: كانْت ِملحفُة رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم اليت يلبُس يف أهِلِه   -  7398

ا لرَتدُع على جلِدِه.   ُمورسًة، حَت إهنَّ
 خارجة بن مصعب متروك.# اإليماء:  

 
 [ مرسلُ أبي بكرِ بنِ سليمانَ بنِ أبي حَثمةَ 864]   

عن الزُّهريِّ قاَل: كاَن أبوبكِر بُن سليماَن بِن أب َحثمَة وكاَن ِمن علماِء قريٍش يقوُل: بَلَغنا أنَّ رسوَل هللِا صلى   -  7399
َروا عنها، فإنَّ للُقرشيِّ مثُل قوِة الرَّ  موها وال أتخَّ غرِي   جلنِي ِمن هللا عليه وسلم قاَل: »ال تُعلِّموا قريشاً وَتعلَّموا ِمنها، وال تَ َقدَّ

 قريٍش«.
 إسناده ضعيف إلرساله، والجملة األخيرة منه صحيحة[. ] # اإليماء:

 
 [ مرسلُ أبي بكرٍ اهلذيلِّ  865]   

، وعن أب ُعبيدَة بطرٍف ِمنه قاَل: وفَد َصعصعُة بُن انجيَة جدُّ الَفرزدِق على رسوِل هللِا صلى   -  7400 عن أب بكٍر اهلذيلِّ
هللا عليه وسلم يف وفد َبين متيٍم، وكاَن صعصعُة منَع الوئيَد يف اجلاهليِة، فلم يدْع متيماً تئُد وهو يقدُر على ذلَك، فجاَء  

بعِض الرواايِت أربَعمئِة جاريٍة، ويف الروايِة اأُلخرى ثالمَثئٍة، فقاَل للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم: َِبب أنَت  اإلسالُم وقد َفدى يف
 هللِا وأُمي َأوِصين، قاَل: »ُأوصيَك ِبُمَك وأَبيَك وُأخِتَك وَأخيَك، وَأدانيَك َأداننيَك«، فقاَل: زِْدين اي رسوَل هللِا، فقاَل رسولُ 

ه وسلم: »احفْظ ما بنَي حِلييَك ورِجليَك«، مث قاَل صلى هللا عليه وسلم: »ما شيٌء بَلَغين عنَك فعلَته؟« فقاَل: صلى هللا علي
م لَيسوا عليِه، فرأيُتهم يَ  ئدوَن اي رسوَل هللِا، رأيُت الناَس مَيوجوَن على غرِي وجٍه، ومل أدِر أيَن الصواُب، غرَي أيّنِ علمُت أهنَّ

م عزَّ وجلَّ مل أيُمْرهم بذلَك، فلم أَترُْكهم يئدوَن، وفديُت ما قدرُت عليه.بناهِتم، فعرفُت أ  نَّ رهبَّ
 َخرْيًا يَ َرُه  ويف روايٍة ُأخرى: إنَّ َصعصعَة ملَّا وفَد على النيبِّ صلى هللا عليه وسلم، مسَع قوَله تعاىل: }َفَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقاَل َذرَّةٍ 

 [، قاَل: َحسيب، ما ُأابيل َأال َأمسَع ِمن القرآِن غرَي هذا. 7،8َذرٍَّة َشرًّا يَ َرُه{ ]الزلزلة:   ( َوَمْن يَ ْعَمْل ِمثْ َقالَ 7)
 أخباري متروك الحديث. أبو بكر الهذلي # اإليماء: 
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 [ مرسلُ أبي ثابتِ بنِ شدادِ بنِ أوسٍ 866] 
عن أب اثبِت بِن شداِد بِن أوٍس قاَل: قاَل النعماُن بُن َقوقٍل يوَم ُأحٍد: اللهمَّ إيّنِ أُقسُم عليَك َأن أُقَتَل فَأدخَل   -  7401

 اجلنَة، فُقتَل، فقاَل رسوُل هللِا: »إنَّ النعماَن َأقسَم على هللِا فأبرَّه، فلقد رأيُته يطأُ يف خضرِها ما به ِمن َعرٍج«. 
 # مرسل.

 
 [ مرسلُ أبي حسانَ األعرجِ 867]   

عن أب حساَن األعرِج قاَل: ُحدثُت أو ُأخربُت أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم لدَغْتُه عقرٌب، فَأمَر بقتِلها يف احِللِّ  -  7402
 واحلرِم.

عن عائشة أهنا قالت: مخس فواسق يقتلن يف احلل واحلرم وعلى كل حال: احلية، والفأرة، واحلدأة، والكلب   ويف رواية
 العقور، والغراب األبقع.

 # مرسل.
 
 [ مرسلُ أبي رجاءٍ 868] 

ْت حلقُة البالِء وكاَنت الضيقُة: »َتضيقي   -  7403 عن أب رجاٍء قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم يقوُل إذا اشتدَّ
وإايَك   تفرجي«، مث يَرفُع يديِه فيقوُل: »بسِم هللِا الرمحِن الرحيِم، ال حوَل وال قوَة إال ابهلِل العليِّ العظيِم، اللهمَّ إايَك نعبدُ 

 . مَّ كفَّ عنَّا ِبَس الذيَن َكفروا، إنََّك أشدُّ ِبساً وأشدُّ تنكياًل«، فما خيفُض َيديِه املُبارَكتنِي حَت يُنزَل هللاُ النصرَ َنستعنُي، الله
 # مرسل.

 
 [ مرسلُ أبي ساج  869]   

سوداَء ُمظلمًة، فإذا  عن أب ساج قاَل: قاَل النيبُّ صلى هللا عليه وسلم: »يُنشُئ هللاُ َتعاىل ألهِل الناِر سحابًة  -  7404
نيا واملاَء الذي كاَن يَنزُل عليهِ  م، فَيقولوَن:  أظلَّْتهم قالْت: اي أهَل الناِر، ماذا تسأَلوَن وَماذا َتطُلبون؟ فَيذُكرون هِبا سحابَة الدُّ

زاُد يف سالِسِلهم، ومجرًا يُلهُب  نسأُل ابرَد الشراِب، فُتمطُرهم أغالاًل تزيُد يف َأغالهِلم، وقيودًا تزيُد يف قُيوِدهم، وسالسَل تُ 
 الناَر عليِهم«. 

لم أقف على من يكنى بهذه الكنية ال في الصحابة وال في سائر الرواة، ولعله تصحيف أو تحريف، وقد تقدم الحديث في مسند  # اإليماء: 
 (، وهللا أعلم 5367يعلى بن أمية )

 

 [ مرسلُ أبي السائبِ األَنصاريِّ املدنيِّ 870] 
عن أب السائِب، عن النيبِّ صلى هللا عليه وسلم قاَل: »إنَّ كافَل اليتيِم له أو لغريِِه إذا اتَّقى فَأان وهو كهاَتنِي يف   -  7405
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 اجلنِة«. 
( من طريقه عن أم سعد الجمحية مرفوعًا  255/ )25ووصله الطبراني  ( عن صفوان بن سليم مرسالً 948/ 2هو في الموطأ )# اإليماء: 

 فيه غير ذلك  وقيل
 

 [ مرسلُ أبي سعيدٍ الغفاريِّ 871]   
عن أب سعيٍد الغفاريِّ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َمن كانْت له أرٌض فيها ماٌء يرُِدُه الناُس فال   -  7406

 مَينْعُه، أو كاَن فيها طريٌق يسُلُكه الناُس فال مَينْعُه بزرٍع وال ببنياٍن«.
 قلت: عبيد هللا بن زحر اإلفريقي يروي عن أبي سعيد الرعيني العتباني، فلعله تحرف عنه  ]أبوسعيد الغفاري لم أقف على حاله[# اإليماء: 

 
 [ مرسلُ أبي سلمةَ بنِ عبد الرمحن 872] 

 عن أب سلمَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم كاَن يغسُل وجَهُه بيميِنِه.  -  7407
 (.6وهو في مراسيل أبي داود )  مرسل وإسناده حسن إلى أبي سلمة[.] # اإليماء:

 
أُلبِّ بِن كعٍب: َمَت أُنزلْت  ذرٍّ   عن أب سلمَة قاَل: قرَأ رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم سورًة على املنرِب فقاَل أبو  -  7408

هذه السورُة؟ فقاَل له ُأبٌّ: ما كاَن لَك ِمن صالِتَك إال ما َلغوَت، قاَل: فذَكَر ذلَك للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم فقاَل:  
 »صدَق ُأبٌّ«. 

 ي هريرة.( من طريق أبي سلمة عن أب220/ 3ووصله البيهقي ) مرسل وإسناده حسن إلى أبي سلمة[.] # اإليماء:
 
عن أب سلمَة قاَل: اجتَمَع على عهِد رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم عيداِن: اجلمعُة، واأَلضحى أو الفطُر،  -  7409 

فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم ألهِل العاليِة: »َمن أحبَّ ِمنكم َأن يشهَد َمعنا صالَة اجلمعِة فليشهْد، وَمن أحبَّ َأن 
 .»  ُيصلَي يف أهِلِه فلُيصلِّ

 # مرسل.
 

 عن أب سلمَة يرفُعه إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم أنَّه قاَل: »ال َيافُظ على صالِة الضُّحى إال أوَّاٌب«. -  7410
 ( من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.1224وصله ابن خزيمة )# اإليماء:  
 

أبو  اليوَم الذي ماَت فيه َأمثَل ما كاَن ِمن وجِعِه، فقاَل  عن أب سلمَة قاَل: أصبَح رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم -  7411
رضي هللاُ عنه: أْي رسوَل هللِا، َأصبحَت اليوَم صاحِلاً، واليوُم يوُم بنِت خارجَة، فَأِذَن له رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم   بكرٍ 

اجتَمَع الناُس يف املسجِد، وقاَم عمُر عنَد املنرِب يوِعُد  فرجَع إىل أهِلِه، ووثَب املوُت على رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، ف
  ويتكلَُّم ويقوُل: إنَّ الرجاَل ِمن املنافقنِي يزُعموَن أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قد ماَت، فَوالذي نفُس حممٍد بيِدهِ 
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 لَيخُرجنَّ ولَيقطَعنَّ أَيديَهم وَأرجَلهم ِمن ِخالٍف. 
حَت دخَل بيَت عائشَة حنَي بَلَغه اخلرُب يتخلُص الناَس حَت دخَل بيَت عائشَة وحممٌد صلى هللا عليه وسلم قد   أبو بكرٍ فجاَء 

نيا ومي تَة  أوضَح، فكشَف عن وجِهِه مث انكبَّ عليه يقبُِّلُه، فقاَل: َِبب وأُمي، ما كاَن هللاُ ليجمَع عليَك امليَتتنِي ميتَة الدُّ
  - ابلباِب فقاَل لعمَر رضي هللاُ عنه: أَنِصْت، فَأىب عمُر، فقاَل له: أَنِصْت، فَأىب، فحمَد هللَا وأَثىن عليه اآلِخرِة، مث خرَج فقامَ 
مث قاَل: أيُّها الناُس، َمن كاَن يعبُد حممدًا صلى هللا عليه وسلم فإنَّ حممدًا قد ماَت، وَمن كاَن يعبد   - وكاَن ِمن أبلِغ الناِس 

ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل َأفَِإْن َماَت َأْو قُِتَل  أبو بكرٍ له فإنَّه حيٌّ ال ميوُت، وقرَأ  هللا وحَده ال شريكَ  : }َوَما حُمَمَّ
ًئا َوَسَيْجِزي اَّللَُّ  َقِلْب َعَلى َعِقبَ ْيِه فَ َلْن َيُضرَّ اَّللََّ َشي ْ ُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمْن يَ ن ْ اِكرِيَن{ ]آل عمران:  انْ َقَلب ْ [، قاَل  144الشَّ

ٌد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِه الرُُّسُل{، تلقَّوها ِمن أب بكٍر.   الناُس: }َوَما حُمَمَّ
 فقاَل عمُر: لقد كنُت َأقرأُ هذه السورَة فما فهمُت هذا فيها حَت مسعُت ِمن ابِن أب ُقحافَة. 

:  أبو بكرٍ َد بَن ُعبادَة قد جلَس على سريرِِه يف َسقيفِة َبين ساِعَدَة وحفَّ به انٌس ِمن قوِمِه، فقاَل فجاَءهم آٍت فقاَل: إنَّ سع
ِر  َأال أْنيت هؤالِء فننظَر ما عنَدهم، فخرَج مَيشي بنَي عمَر بِن اخلطاِب وبنَي أب ُعبيدَة بِن اجلراِح، حَت إذا َكانوا عنَد أحجا

َر الزُّهريُّ أنَّ رَجلنِي ِمن األنصاِر ُعومَي بَن ساعدَة ومعَن بَن عديِّ َلقياهم َفقاال: اي أصحاَب حممٍد  الزيِت من سوِق املدينِة ذك
 ِمن املهاجريَن األوَّلنَي اجَتِمعوا فاقُضوا َأمرَكم، فإنَّه ليَس وراَءان خرٌي. 

: وقد كاَن سبَق هَلما ِمن هللِا ما ال أعلُم، كاَن أحُدمه ا ِمن الذيَن قاَل هللاُ عزَّ وجلَّ فيه: }ِفيِه رَِجاٌل َيُِبُّوَن َأْن  قاَل الزُّهريُّ
رِيَن{ ]التوبة:   ُ َيُِبُّ اْلُمطَّهِّ ُروا َواَّللَّ [، وكانوا يتوضَّؤوَن املبطنة يَعين االستجماَر، وقاَل عن اآلَخِر شيئاً ما َأدري ما 108يَ َتَطهَّ

 هو.
ه حَت جاَء سقيفَة َبين ساِعَدَة، فإذا سعُد بُن ُعبادَة على سريٍر وعنَده انٌس ِمن قوِمِه،  رضي هللاُ عنه وَمن َمع أبو بكرٍ فَمضى 

ِة  فقاَل ُحباُب بُن املنذِر بِن اجلَموِح أخو َبين سلمَة: َأان الذي ال ُيصطَلى بِناري وال يناُم الناُس يف ِشعاري، حنُن أهُل احللق
يف صدرِِه فقاَل: أَنِصْت، قاَل: ال َأعصيَك يف يوٍم   أبو بكرٍ فذهَب ليتكلََّم، فضرَب   وأهُل احلصوِن، ِمنا أمرٌي وِمنكم أمرٌي،

رضي هللاُ عنه، فحمَد هللَا وأَثىن عليِه مث ذكَر األنصاَر وما هم له أهٌل ِمن السابقِة والَفضيلِة، مث قاَل:   أبو بكرٍ مرَّتنِي، فتكلََّم 
نساابً، وإنَّ العرَب لن تعرَف هذا األمَر ألحٍد ِسواان، وال أحٌد َأوىل ِمنا برسوِل هللِا صلى هللا  إانَّ أوسُط العرِب دارًا، وَأكربُها أَ 

ابيَ َعُه عليه وسلم يف النسِب ِمنا، فنحُن األُمراُء وأَنتم الُوزراُء، فقاَل سعٌد: صدقَت، فابسْط يَدَك نباِيْعَك، فبسَط يَده فبايَ َعُه و 
فجلَس على املنرِب  أبو بكرٍ لى البيعِة فقاَل قائٌل ِمن الناِس: قُتَل سعٌد، فقاُل عمُر: قتَله هللاُ، فرَجَع الناُس، وازدَحَم الناُس ع

 وابيَ َعه الناُس يوَم االثننِي. 
نَّ أو  اخُرجوا للبيعِة، وهللاُ لتخُرجُ  ودخَل عليٌّ والزبرُي بيَت فاطمَة بنِت رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم، فجاَء عمُر فقاَل:

ِه ِمنه،  ألحرقنَّه عليُكم، فخرَج الزبرُي صلتاً ابلسيِف، فاعتنَقُه زايُد بُن لبيٍد األَنصاريُّ ِمن بياضَة فدقَّ به وبَدَر السيُف ِمن يدِ 
 فأَخَذه زايٌد قاَل: ال، ولكن اضرْب به احلجَر. 

ثين أبو عمرو بُن محاس ِمن الليثينَي قاَل:  أدركُت ذلَك احلجَر الذي فيه ضرُب السيِف.  قاَل حممُد بُن َعمرو: فحدَّ
رضي هللاُ عنه: َدعوهم فسيْأيت هللاُ هبم، فَخَرجوا بعَد ذلَك فبايَعوُه، قَالوا: ما كاَن أحٌد أحقَّ هِبا وال َأوىل هِبا    أبو بكرٍ فقاَل 
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 . ِمنَك، ولكنَّا قد عهْدان ِمن عمَر يبتزُّان َأمَران، فبايَ َعُه الناُس يوَم االثننيِ 
َن: حَت إذا أصبَح الغد قاَل: أيَن َتروَن َأن ندِفَنه؟ قاَل قائٌل ِمن الناِس: ندفُنه يف ُمصالُه الذي كاَن ُيصلِّي فيه، وقاَل آَخرو 

روا الفراَش، مث أرسَل إىل احلفَّارَينَ   رجٍل ِمن أهِل  ادفْنُه عنَد املنرِب، قاَل قائٌل: بل ندفُنُه حيُث توفَّ هللاُ عزَّ وجلَّ نفَسُه، فأخَّ
 طلحَة فحَفَر له وحلَد، وكاَن أهُل مكَة يشقُّوَن، وكاَن أهُل املدينِة يَلَحدوَن.  مكَة ورجٍل ِمن أهِل املدينِة، فجاَء أبو

 # مرسل.
 

غرى، فقاَل:  هي املوؤدُة الصُّ  عن أب سلمَة قاَل: قيَل للنيبِّ صلى هللا عليه وسلم: إنَّ اليهوَد يزُعموَن أنَّ الَعْزلَ  -  7412
 »كذبْت يهوُد«. 

( من طريق أبي سلمة عن أبي سعيد 746( من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، والحميدي )9035وصله النسائي في الكبرى )# اإليماء: 
 بنحوه 

 
َأكثُرهم تالوًة للقرآِن،  عن أب سلمَة بِن عبد الرمحن قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأعَبُد الناِس  -  7413

 وإنَّ َأفضَل العبادِة الدعاُء«.
   حديث مرسل وإسناده ضعيف لضعف الهيثم بن جماز[.] # اإليماء:

 

ا توىلَّ  -  7414 أبو عن أب سلمَة، أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم دعا أاب بكٍر فاستعَمَله على صدقاِت َبين ُهذمٍي، فلمَّ
 هللِا صلى هللا عليه وسلم: »اي أاب بكٍر، ال أْتتيين يوَم القيامِة على رقبِتَك بعرٌي له رُغاٌء أو شاٌة هلا يُعاٌر«،  قاَل له رسولُ  بكرٍ 

»إيّنِ  قاَل: اي رسوَل هللِا اعِفين، فَأعفاُه، مث دعا سعَد بَن ُعبادَة فاستعَمَله عليهم: مث قاَل له الذي قاَل ألب بكٍر، فقاَل سعٌد: 
 ن يُعيَنين هللُا«. أَلرجو أ

 مرسل وإسناده حسن إلى أبي سلمة[. ] # اإليماء:
 

عن أب سلمَة بِن عبد الرمحن قاَل: جاَء قيُس بُن مطاطيَة إىل حلقٍة فيها سلماُن وصهيٌب الروميُّ وبالٌل احلَبشيُّ   -  7415
هذا؟ فقاَم إليِه معاُذ بُن جبٍل فأَخَذ بتَ ْلبيِبِه، مث أَتى النيبَّ  فقاَل: هذا األوُس واخلَزرُج قد قاُموا بُنصرِة هذا الرجِل، فما ابُل 

صلى هللا عليه وسلم فأخربََه مبقالَِته، فقاَم النيبُّ صلى هللا عليه وسلم قائماً ُيرُّ رداَءُه حَت دخَل املسجَد، مث نُودَي أن  
ا  الصالُة جامعٌة، وقاَل: »أيُّها الناُس، إنَّ الربَّ ربٌّ واحٌد، و  ، وإمنَّ األُب أٌب واحٌد، وليست العربيُة ِبحدِكم ِمن أٍب وال أمٍّ

َل هللِا؟ هي لساٌن، فَمن تكلََّم ابلعربيِة فهو عربٌّ«، فقاَم معاُذ بُن جبٍل وهو آخٌذ بتَ ْلبيِبِه قاَل: فما أتُمُر هبذا املنافِق اي رسو 
 يف الّرِدِة.  قاَل: »دْعُه إىل الناِر«، فكاَن قيٌس ممن ارتدَّ فُقتلَ 

 ضعيف جدًا.  (: 926الضعيفة ) # السلسلة
 

 عن أب سلمَة بِن عبد الرمحن مثَله.  -  7416
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، أنَّه مسَع رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم يقوُل: »بيَنما َأان انئٌم رأيُت ا لناَس  ولفُظ احلديِث الذي قبَله: عن أب سعيٍد اخلُدريِّ
ُقمٌص، ِمنها ما يَبلُغ الثدَي، وِمنها ما يَبلُغ دوَن ذلَك، وُعرَض عليَّ عمُر بُن اخلطاِب، وعليِه قميٌص  يُعَرضوَن عليَّ وَعليهم 

يُن«.  ُيرُُّه«، فقاَل َمن حوَله: َفماذا َأوَّلَت ذلَك اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »الدِّ
 # مرسل.

 
وَل هللِا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »بَينا َأان انئٌم رأيُتين أُتيُت  عن أب سلمَة بِن عبد الرمحن أنَّه قاَل: بَلغَنا أنَّ رس -  7417

بقدِح لنٍب، فشربُت ِمنه حَت إيّنِ أَلرى الرِّيَّ خيرُج يف َأطرايف، فَأعطيُت َفضلي عمَر بَن اخلطاِب«، فقاَل َمن حوَله: فماذا  
 أوَّلَت ذلَك اي رسوَل هللِا؟ قاَل: »العلُم«. 

 # مرسل.
 

أب سلمَة بِن عبد الرمحن قاَل: كاَن لعائشَة زوِج النيبِّ صلى هللا عليه وسلم َمْشُربٌة كاَن رسوُل هللِا صلى هللا  عن  -  7418
:  عليه وسلم إذا أراَد لقاَء جربيَل عليه السالُم لقَيُه فيها، فرِقَيها مرًة ِمن ذلَك وأمَر عائشَة َأن ال يطَّلَع عليهم أحٌد، قالَ 

ِة يف حجرِة عائشَة، فدخل احلسنُي بُن عليٍّ عليهما السالُم فَرقى ومل تعلْم حَت غشَيها، فقاَل جربيُل عليه  وكاَن رأُس الدرج
 السالُم: »َمن هذا؟« قاَل: اْبين.

سوُل هللِا  فأَخَذه رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم فجَعَله على فخِذِه، فقاَل جربيُل عليه السالُم: سُيقتُل، تقتُ ُله أُمُتَك، فقاَل ر 
صلى هللا عليه وسلم: »أُميت؟« قاَل: نَعم، وإْن ِشئَت خربُتَك ابألرِض اليت يُقتُل فيها، فَأشاَر جربيُل عليه السالُم بيِدِه إىل  

ُه.   الطَّفِّ ابلعراِق، فأَخَذ تربًة محراَء فَأراها إايَّ
حيى بن أيوب عن عمارة بن غزية مرساًل، ورواه إبراهيم بن أبي  ( ثم قال: هكذا رواه ي 470/ 6أخرجه البيهقي في الدالئل )# اإليماء: 

 يحيى عن عمارة موصواًل فقال: عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة 
 

عن أب سلمَة، أنَّ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاَل: »َأوليائي املُتقوَن يوَم القيامِة، وإْن كاَن نسٌب أقرَب ِمن   -  7419
نيا حَتملوهَنا على َأعناِقكم فَتقولوَن: اي حممُد، فَأقوُل: َكذا  نسٍب،  َكذا«، فال أيَتنَيَّ الناُس يوَم القيامِة ابأَلعماِل وأْتتوين ابلدُّ

 قاَل فضرَب النيبُّ صلى هللا عليه وسلم برأِسِه مييناً وَشااًل، أْي ُأعرُض عنُكم.
 ( من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.897ووصله البخاري في األدب المفرد ) سلمة[.مرسل وإسناده حسن إل أبي ] # اإليماء:

 
ْب«. -  7420  عن أب طالٍب قاَل: مسعُت ابَن َأخي األمنَي يقوُل: »اشُكْر تُرزْق، وال تكُفْر فتعذَّ

 إسناده شديد الضعف، بل ظاهر الوضع[. # اإليماء: ]
 
 اهلل بنِ مسعودٍ [ مرسلُ أبي عُبيدةَ بنِ عبد  874] 

عن َعمرو بِن مرَة قاَل: سألُت أاب ُعبيدَة: هل كاَن عبد هللا ليلَة اجلنِّ مع النيبِّ صلى هللا عليه وسلم؟ قاَل: ما   -  7421
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 كاَن ذلَك.
 في الصحيح من طريق علقمة عن ابن مسعود قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم # اإليماء: 

 
 مرسلُ أبي عَمرو بن حِمَاسٍ الليثيِّ   [ 875]   

، أنَّ رجاًل ِمن ُجهينَة فرَط يف حوِضِه حَت مأَل مث جلَس يَنتظُر وارَِدَته، فجاَء رجٌل  -  7422 عن أب َعمرو بِن مِحَاٍس الليثيِّ
فبَدْت بيَنهما ابديُة الشيطاِن، فضَربَه بقوِسِه  ِمن قوِمِه بغنِمِه فأراَد َأن يورَِد فمنَ َعه، قاَل: َدْعين، فإيّنِ سأخلُف لَك ِمثَله، فَأىب،

ِب  فَنزى ِمنها فماَت، فجاَء طالُب الدِم إىل رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم فذَكَر له الرجَل وما كاَن ِمن أمرِِه، فدفَ َعه إىل طال
وسلم: »إْن كاَن صادقاً مث قتلَتُه دخلَت   الدِم فقاَل: َوالذي هو أكرَمَك ما َأردُت قتَله، فقاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه

 الناَر«. 
 # مرسل.

 [ مرسلُ أبي عَمرو بنِ العالءِ 876] 
َأفْ رََع، وكاَن عمُر َأصلَع مل يبَق   أبو بكرٍ عن أب َعمرو بِن العالِء قاَل: كاَن النيبُّ صلى هللا عليه وسلم َأفْ رََع، وكاَن  -  7423

 ِمن شعرِِه إال ِحَفاٌف. 
  مل يذهْب ِمنه شيٌء.وهو َأن يَبقى ِمنه كالطُّرَِّة حوَل رأِسِه، تقوُل: رجٌل َأْفرُع، وامرأٌة فَ ْرعى، وذلَك إذا كاَن الشعُر اتماً 

 # مرسل.
 
 [ مرسلُ أبي غالبٍ 877]   

 عن أب غالٍب، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم كاَن يف سفٍر فقاَل لسلمَة: »انزْل ُقْل ِمن َهَناِتَك«.  -  7424
 # مرسل.

 
 [ مرسلُ أبي قتادةَ العدويِّ 878]   

 َأكرُه َأن َأصوَمُه ِمن يوِم اجلمعِة، وال َأحبُّ إيلَّ ِمن َأن َأصوَمُه ِمن يوِم  عن أب قتادَة العدويِّ أنَّه قاَل: ما ِمن يومٍ  -  7425
اأَلايِم،   ن بنيِ اجلمعِة، فقيَل: وكيَف ذلَك؟ قاَل: يُعجُبين َأن َأصوَمُه يف أايٍم ُمتتابعٍة ِلَما َأعلُم ِمن َفضيلِتِه، وَأكرُه َأن َأُخصَّه مِ 

 ه وسلم هَنى َأن خُيَصَّ وحَدُه ِمن بنِي اأَلايِم.فإنَّ رسوَل هللِا صلى هللا علي
 إسناده ضعيف[. # اإليماء: ]

 
 [ مرسلُ أبي القَموصِ زيدِ بنِ عليٍّ العبديِّ 879]   

 اخلمَر قبَل َأن حُترََّم، فَأخذْت فيه فأَنشأَ يقوُل: أبو بكرٍ عن أب الَقموِص قاَل: شرَب  -  7426
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 حُتىيَّ ابلسالمِة أمُّ بكٍر ... وهَل لك بعَد رَْهطك ِمن سالمِ 
 َذريين أصطبُح اي بكُر إيّنِ ... رأيُت املوَت نَ قََّب عن هشامِ 

 فَودَّ بنو املغريِة َأن َفَدوه ... ِبلٍف ِمن رجاٍل أو َسَوامِ 
  َطِويِّ بدٍر ... ِمن القيناِت واخليِل الكرامِ فكأيِّن ابلطَّويِّ 

يَزى ُتكلَّل ابلسنامِ  ويِّ طويِّ بدٍر ... ِمن الشِّ  فكأيِّن ابلطِّ
 

ا نظَر إليه قاَل: َأعوُذ مِ  ن سخِط قاَل: فبلَغ ذلَك النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، فقاَم معه َجريدٌة ُيرُّ إزارَُه حَت دخَل عليِه، فلمَّ
ن سخِط رسوِلِه، وهللِا ال يلُج يل رأساً أبدًا، فذهَب عن رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ما كاَن فيه وخرَج ونزَل عليه:  هللِا ومِ 

تَ ُهوَن{ ]املائدة:    [، فقاَل عمُر: انَتهينا وهللِا، ونزلْت آيٌة فيها حترمُي اخلمِر.91}فَ َهْل أَنْ ُتْم ُمن ْ
 القموص زيد بن علي العبدي لم يدرك أبا بكر[. وأبوفي علي بن عاصم كالم، ] # اإليماء:

 

 [ مرسلُ أبي معنٍ السكندرانيِّ 881] 
عن أب معٍن اإلسكندرايّنِ قاَل: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »إنَّ الصَّفا الزُّالَل الذي ال تَثبُت عليه   -  7428

 َأقداُم العلماِء الطمُع«. 
ت  ( عن أبي معن، عن سهيل بن حسان الكلبي مرساًل. وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعا542أخرجه ابن المبارك في الزهد )# اإليماء: 

 ( من طريق أبي معن عن أسامة بن زيد عن النبي صلى هللا عليه وسلم.461)
 
 [ مرسلُ أبي املَليحِ اهلُذيلِّ 882]   

عن أب املَليِح اهلُذيلِّ قاَل: ملَّا كاَن بعَد خروِج رسوِل هللِا صلى هللا عليه وسلم ِمن مكَة إىل املدينِة عشُر سننَي حجَّ  -  7429
ا ذبَح نيبُّ هللِا صلى هللا عليه وسلم وحلَق رأَسه ولبَس ثيابَه مث أَتى البيَت فطاَف به، مث أَتى زمزَم َوبنو وهي حجُة الوداِع، فل مَّ

ه يَنزعوَن ِمنها املاَء، فأَمَرهم فرَفعوا إليه دلوًا ِمنها، فشرَب مث قاَل: »لوال أْن يتِخُذوها الناُس ُسنًة لنزعُت َمعكم« ، مث  عمِّ
 رديَفه الفضُل بُن عباٍس، مث وقَف للناِس فقاَل: ركَب راِحلَته و 

كم يف يوِم  »اي أيُّها الناُس، امَسعوا ما َأقوُل لكم واعِقلوُه، فإيّنِ ال َأرى لعلِّي ال أَلقاكم يف هذا املوقِف بعَد عاِمي هذا، َأال إنِّ 
مواِلكم وَأعراِضكم بعِضكم ِمن بعٍض حراٌم كُحرمِة يوِمكم حراٍم، أو يف شهٍر حراٍم، أو يف بلٍد حراٍم، َأال وإنَّ ُحرمَة ِدماِئكم وأَ 

هذا يف شهرِكم هذا يف بلدِكم هذا إىل يوِم تَلقوَن ربَّكم فيسأُلكم عن َأعماِلكم، َأال هْل بلغُت؟« قَالوا: نَعم، قاَل: »اللهمَّ  
 اشهْد«.

ها إىل َمن ائتَمَنه عليها،  َأال إنَّ ُكلَّ ِراب يف اجلاهليِة فهو موضوٌع كلُّه، وأوهُلا موضوٌع ِراب  مث قاَل: »َمن كانْت عنَده أمانٌة فليؤدِّ
كاَن   -عباِس بِن عبِداملطلِب، َأال وكلُّ دٍم يف اجلاهليِة موضوٌع، وأوُل موضوٍع ِمنه دماُء َبين عبِداملطلِب، ودُم آدَم ابِن ربيعَة،  

الشيطاَن قد يئَس َأن يُعَبَد ِبرِضكم هذه، َأال وإنَّ النَّسيَء زايدٌة يف الكفِر إىل َأال وإنَّ  -ُمسرتَضعاً يف َبين ليٍث فقتلْتُه ُهذيٌل 
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َة الشهوِر عنَد هللِا اثن ا عشَر شهراً  آِخِر اآليِة، َأال وإنَّ الزماَن استداَر كهيئِتِه يوَم خلَق هللاُ السماواِت واألرَض، َأال وإنَّ عدَّ
  - ي بنَي مُجادى اآلِخرِة وشعباَن، وثالٌث ُمتوالياٌت، َأال وإنَّ الشهَر تسعٌة وعشروَن يوماً ِمنها أربعُة حرٌم، أوهُلا رجُب الذ 

ه يِدِه فضرَب بكفيِه مرَّتنِي عشرًا وعشرًا، ومرًة بكفيِه تسعاً   َأال هْل بلغُت؟« قَالوا: نَعم، قاَل: »اللهمَّ اشهْد«.  -يعدُّ
طى كلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فليَس لوارٍث وصيٌة، َأال والولُد للفراِش وللعاِهِر احلجُر، َأال  مث قاَل: »إنَّ هللَا قسَم املَواريَث فَأع

ا أَتيُتموهنَّ ِبمانِة هللِا واستحَلْلُتم ن َعَواٍن عندَكم، ال عليُكم ِمن أمرِهنَّ شيٌء، إمنَّ ُفروَجهنَّ بكلمِة   فاسَتوصوا ابلنساِء خريًا، فإهنَّ
يف بعضهنَّ ورزِقهن وِكسَوهِتن، ولكم عليهنَّ حقٌّ َأال يوِطْئَن فُ َرَشكم وال يُدِخْلَن بيوَتكم أحدًا َتكرهونَه   هللِا، وهلنَّ حقٌّ عليُكم

هنَّ  إال إبذِنكم، فإْن فعْلَن شيئاً ِمن ذلَك فقد حلَّ َأن هَتُجروهنَّ وَتضربوُهنَّ ضرابً غرَي ُمربٍح، فإْن َأطعَنكم فال تَبغوا علي
  بلغُت؟« قَالوا: نَعم، قاَل: »اللهمَّ اشهْد«. سبياًل، َأال هلْ 

و كتاُب  مث قاَل: »اي أيُّها الناس، امَسعوا ما َأقوُل لكم واعِقلوُه، فإينَّ قد تركُت ما ِإن اسَتمسكُتم ِبه له َتضلُّوا بعَده أبدًا، وه
رٍء مسلٍم وال مالُه إال بطيِب نفٍس ِمنه، فال َتظِلموا أنُفَسكم هللِا، َأال واملسلُم َأخو املسلِم، ال َيظلُمُه وال خيذلُُه، وال َيلُّ دُم ام

ا أُمرُت َأن أُقاِتَل الناَس حَت يَقولوا: ال إ لَه إال هللاُ، وال َتظاَلموا، وال ترِجعوا بَعدي ُكفارًا يضرُب بعُضكم رِقاَب بعٍض، فإيّنِ إمنَّ
ها وِحساهبُم على هللِا عزَّ وجلَّ، َأال هْل بلغُت؟« قَالوا: نَعم، قاَل: »اللهمَّ ِمين دماَءهم وَأمواهَلم إال حبقِّ  فإذا قَاُلوها عَصموا

 اشهْد«.
 هو بهذا اإلسناد ضعيف، فيه عبيد هللا بن أبي حميد الهذلي[.] # اإليماء:

 
عن أب املَليِح قاَل: دخَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم على أُمِّ مبشٍر األنصاريِة وهي يف خنٍل هلا، فقاَل: »َمن   -  7430

غرَس هذا النخَل، مسلٌم أو كافٌر؟« قالْت: بْل مسلٌم، قاَل: »إنَّه ال يغرُس مسلٌم غرساً وال يَزرُع زرعاً فيأُكُل ِمنه إنساٌن  
  كانْت له صدقٌة«.ودابٌة أو طائٌر إال

 . ]إسناد هشام بن عمار ضعيف، لكن الحديث صحيح[# اإليماء:  
 
 [ مرسلُ أبي الوليدِ 884]   

عيبِّ  -  7432 ا قاَل عن أب الوليِد  -عن فراٍس، عن الشَّ وعمُر، فقاَل النيبُّ صلى هللا  أبو بكرٍ قاَل: أقبَل  -قاَل عمُر: ورمبَّ
، َهذاِن سيِّدا ُكهوِل أهِل اجلنِة َمن اأَلوَّلينَي واآلِخريَن إال النَّبينَي واملُرَسلنَي، ال ُُترْبمها  «. عليه وسلم: »اي عليُّ  اي عليُّ

 الوليد لم أدر من هو إال أن يكون هو عبادة بن الصامت[. . وأبو.. إسناده ضعيف جداً ] اإليماء: #
 
 [ مرسلُ أبي وهبٍ مَوىل أبي هريرةَ 885]   

أنَّ رسوَل هللِا صلى هللا عليه وسلم   - شكَّ ابُن أب طالٍب  - عن أب وهٍب َموىل أب هريرَة رمَحه هللاُ قاَل: َأرى  -  7433
قوين؟ قاَل يل جربيُل عليه السالُم: ُيصدُقَك  ، وهو أبو بكرٍ قاَل: »ليلَة ُأسرَي ب قُلُت جلربيَل عليه السالُم: إنَّ َقومي ال ُيصدِّ
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ديُق«.  الصِّ
 . ( من طريق أبي وهب، عن أبي هريرة7173ووصله الطبراني في األوسط ) ]إسناده ضعيف، والحديث صحيح[اإليماء: # 
 

 [ مرسلُ أبي اليقظانِ 886] 
عن أب اليقظاِن قاَل: اخُتلَف يف قتِل عليٍّ رضي هللاُ عنه، فقاَل بعُضهم: قُتَل وهو ابُن ثالٍث وستنَي، وقاَل   -  7434

، وُدفَن عنَد مسجِد اجلامِع يف قصِر اإلمارِة، وكانتْ    بعُضهم: ابُن مثاٍن ومخسنَي، وُدفَن ابلكوفِة، وصلِّى عليه احلسُن بُن عليِّ
ال ثالثَة أشهٍر، وقُتَل ليلَة اجلمعِة لسبَع عشرَة ليلًة مضْت ِمن شهِر رمضاَن سنَة أربعنَي، وأُمه فاطمُة بنُت ِواليُته مخَس سننَي إ

 .  أسِد بِن هاشِم بِن عبِد مناٍف، وَأسلمْت قدمياً، وهي أوُل هاَشيٍة ولدْت هلاَشيٍّ
هللا عليه وسلم َعليها ومترََّغ يف قربِها وَبكى وقاَل:   وهي ربَّت النيبَّ صلى هللا عليه وسلم، ويوَم ماَتْت صلى النيبُّ صلى

 .»  »جزاِك هللاُ ِمن أمٍّ خريًا، فقد ُكنِت خرَي أُمٍّ
جعفٌر وولدْت ألب طالٍب: عقياًل، وجعفرًا، وعلياً، وأُمَّ هانٍئ وامسُها فاختُة، ومجانَة، وكاَن عقيٌل أسنَّ ِمن جعفٍر بعشِر ِسننَي، و 

 شِر ِسننَي، وجعفٌر هو ذو اهلجَرتنِي وذو اجلَناحنِي.أسنُّ ِمن عليٍّ بع
 # مرسل.

 
 [ مرسلُ فاطمةَ بنتِ احلسنيِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ 887]   

 عن فاطمَة بنِت احلسنِي، أنَّ النيبَّ صلى هللا عليه وسلم قُِبَض وله بُرَداتِن يف )احلد( تُعمالِن. -  7435
 # مرسل.

 
ه قالْت: بعَث رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم زيَد بَن حارثَة، فجاَء بَسيٍب، فمرَّ   -  7436 عن عبد هللا بِن احلسِن، عن أمِّ

، فرَأى رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم أُمَّ الصيبِّ تَبكي، فقاَل: »ما شأُن هذه؟« قالَ  :  بظهٍر احتاَج إليه، فاشرَتى ظهراً بصيبٍّ
 احَتْجنا إىل ظهٍر فبعُت اببِنها ظهرًا، فقاَل: »ارجْع فُردَّه واشرَتيه«.  اي َرسول هللِا، 

أقبَل زيُد بُن حارثَة برقيٍق ِمن اليمِن واحتاَج إىل نَفقٍة يُنفُق عليهم، فباَع غالماً ِمن   عن عبد هللا بِن احلسِن قاَل:ويف رواية 
ا قدَم على النيبِّ صلى هللا ع ليه وسلم وبصَر ابألمِر، فقاَل: »ما يل َأرى هذه واهِلًة؟« قاَل: احَتْجنا إىل  الرقيِق ِبربِعمئٍة، فلمَّ

 نفقٍة فِبْعنا أُّماً هلا، فأَمَره َأن يرِجَع فريدَُّه. 
 # مرسل.

 
 [ مرسلُ أم ذَرَّةَ 888]   

وَأشاَر   - عن أم َذرََّة قالْت: قاَل رسوُل هللِا صلى هللا عليه وسلم: »َأان وكاِفُل الَيتيِم يوَم القيامِة كهاَتنِي يف اجلنِة  -  7437
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اعي على األرملِة واليتيِم كاملُجاهِد يف سبيِل هللِا، وكالصائِم القائِم«.-ابلُوسطى واليت َتليها   ، والسَّ
 ( من طريق أم ذرة عن عائشة. 4742(، والطبراني في األوسط )4866له أبو يعلى )ووص  إسناده ضعيف.# اإليماء: 
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 مت حبمد اهلل وتوفيقه 


